ស

ៀវសៅណែនាំគ្រូបសគ្រៀន
ីព
ត ី

ទ

សនកិច្ច

ិក្សាសៅទីតាំរគ្រវត្តតសាស្ត

ក្ស
ត ម្ពុជាគ្រជាធិបសេយ្យ

ណែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
អរគការយ្ុវ

នតិភាព

បុព្វកថា
របបកមពុជាប្បជាធិបតេយយ បានចាប់ តផតើមពីថ្ងងទី១៧ ខែតមសា ឆ្នាំ១៩៧៥ រហូេដល់ថ្ងងទី៧
ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ គឺ ជាប្ពឹ េិ កា
ត រណ៍ប្បវេតិសាស្ត្ត ខដលប្បជាជនកមពុជាចងចាាំមិនតភេច តោយសារខេ
របបតនេះ

បានតធវើឱ្យ្ងគមជាេិ តយើងទទួ លរងការបាំផិ ច
េ បាំ ផ្លេញធនធានមនុ ្ស

វបបធម៌

ប្បថ្ពណី

ទាំ តនៀមទម្លេប់ សា្នា និងប្គប់ តហោារចនា្មព័នតធ ្ទើរគ្មាន្ល់។
តដើមបីចងចាាំនូវប្ពឹ េិ កា
ត រណ៍ដ៏ តោរតៅ និ ងឈឺចាប់តលេចផាតនេះ អងគការយុវ្នតិភាពបាន
្ហការជាមួ យប្ក្ួងអប់ រ ាំ យុវជន និងកី ឡា តដើមបីតរៀបចាំ និងបតងកើេត្ៀវតៅខណនាាំប្គូបតប្ងៀន
្តីពី

“ទ្សនកិច្
ច ក
ិ ាតៅទីតាំងប្បវេតិសាស្ត្តកមពជាប្បជាធិ
បតេយយ”តនេះត
ុ

ជាំ នាន់ តប្កាយ្ិកាខ្វងយល់ពីទីតាំងប្បវេតិសាស្ត្តទាំងតនាេះ
តគ តដើ មបីបណុត េះសាារេីត្នហាជាេិ ម្លេុភូមិ និងមនុ្សជាេិ ។
ែេឹមសារថ្នត្ៀវតៅខណនាាំប្គូតនេះ
ប្គប់ កប្មិេតៅកនុងមុ ែវ ិជាាមួ យចាំនួន
ចាំ ត

ើង្ប្ម្លប់ឱ្យមនុ ្ស

ទុ កជាបទពិ តសាធកនុងជី វ ិេរប្់ពួក

ប្េូវបានយកតៅបញ្ជ្រ
ា បកនុងកមាវ ិធី ្ិកាចាំតណេះទូ តៅ

ពិ ត្្មុ ែវ ិជាាប្បវេតិវ ិទា

តហើយវាពិេជាម្លនសារៈ្ាំលន់

េះប្គូ និ ង្ិ្ស ក៏ដូចជាប្បជាពលរដាខែារទាំងអ្់ តដើមបី្ិកាខ្វងយល់

និ ងទទួ លបាន

គាំ និេលអៗ តជឿនតលឿនកនុងការកសាងប្បតទ្តឆ្ពេះតៅរកម្លគ្ម៌្ុែ្នតិភាព និ ងការអភិ វឌ្ឍ។
ប្ក្ួងអប់ រ ាំ យុវជន និងកី ឡា ្ងឃឹមថា តោកប្គូ អនកប្គូ ក៏ដូចជាអនក្ិកាស្រសាវប្ជាវយក
ត្ៀវតៅតនេះតៅតប្បើប្បា្់ទុកជាតមតរៀន
ប្បតទ្ជាេិ និងប្បជាជន។

ឬជាបទពិ តសាធ្ប្ម្លប់ បណុត េះគាំនិេ

សាារេីត្នហា

រដ្ឋមន្រ្ដីក្កសួងអប់រ ំ យុវជ្ ្ិងកីឡា

សេចក្ដីថ្លែងអំណរគុណ
ជាបឋម យយើងខ្ុំុសូមថ្លលងអុំ ណរគុ ណយ៉ា ងរជាលយរៅចុំ យ

ោះអងគការ ឌី វ ី វ ី អុ៊ិ នធឺណាសុ៊ិនណល

(DVV International) ថ្ែលបានចូ លរួមសហការ ន៊ិ ងឧបត្ថមល
ភ វ ៊ិកា យែើមបីឱ្យយសៀវយៅយនោះយ ើត្យឡើង។
សូមថ្លលងអុំ ណរគុ ណ ចុំ យ

ោះរ សួងអប់ រ ុំ យុវជន ន៊ិ ង ី ឡា ថ្ែលបានសហការ ន៊ិងបញ្ូជ នមន្រនតីនន

នាយ ដ្ឋានអភ៊ិវឌឍ មមវ ៊ិធីស៊ិ ាចុំ នួនពី ររូប

យែើមបីផតល់របឹ ាយយបល់

ថ្ណនាុំរគូយនោះយឡើង។

ន៊ិងថ្ណនាុំ ុងការយរៀបចុំ
ន
យសៀវយៅ

សូមថ្លលងអុំ ណរគុ ណ យោ រគូ អន រគូ ត្ុំ ណាងមនទីរអប់រ ុំ យុវជន ន៊ិ ង ី ឡា យខត្តស្វវយយរៀង
ុំ ពង់ឆ្នុំង បាត្់ែុំបង ន៊ិងបុគគល៊ិ ម ពីត្ុំណាងអងគការយរៅរដ្ឋាភ៊ិ បាលយផេងៗយ ៀត្រួមមាន អងគការ មមវ ៊ិធី
អភ៊ិវឌឍន៍ធនធានយុវជន(YRDP) អងគការរ ម
ុ ការងារ យែើមបីយដ្ឋោះស្រស្វយ ុំ នាស់(ACT) វ ៊ិ ាស្វថនថ្ខមរសរមាប់
អភ៊ិវឌឍន៍ជាត្៊ិ-ខាញែ៏(KIND)

ថ្ែលបានខ៊ិ ត្ខុំចុំណាយយពលចូ លរួមថ្ច រ ុំថ្ល ប ព៊ិយស្វធ ន៊ិ ងផតល់គុំន៊ិ

ត្ែ៏ មានត្នមល យែើ មបីបយងកើត្យសៀវយៅមួ យយនោះយឡើងរប បយដ្ឋយភាពយជាគជ័ យ។
ជា ី បញ្ចប់ យយើងខ្ុំុសូមថ្លលងអុំ ណរគុ ណផងថ្ែរ ចុំយ

ន៊ិ ងការផេោះផា

ោះរ ម
ុ ការងារគយរមាងយុវជន យែើមបីយុត្៊ិធ
ត ម៌

ន៊ិងសហយសវ ៊ិ ទុំងអស់របស់អងគការយុវសនត៊ិភាព

(YFP)

ថ្ែលបានចូ លរួមយរៀបយរៀង

ជួ យយរជាមថ្រជង ផតល់នូវគុំន៊ិត្យយបល់លៗ
អ ន៊ិ ង មាលុំងច៊ិត្ត ុងការបយងក
ន
ើ ត្យសៀវយៅយនោះ។
សូមជូនពរែល់មាចស់ជុំនួយ

ន៊ិ ងយោ

យោ ស្រសី

ជាស្វថបន៊ិ យសៀវយៅថ្ណនាុំរគូបយរងៀនសតីពី

” សេន ៊ិចស
ច ៊ិ ាយៅ ីតង
ុំ របវត្ត៊ិស្វស្តសត មពជារបជាធ៊ិ
បយត្យយ” ជួបថ្ត្យសច ីស
ត ុខ សុភមងគល ន៊ិងយជាគជ័ យ
ុ
រគប់ ភារ ៊ិច។
ច
រាជធានី ភុំយន ពញ នលៃ ី ២៩ ថ្ខវ ៊ិចឆ៊ិកា ឆ្នុំ២០១៧

ឡង
ុ ថ្ែត្រ
នាយក្ត្ររិររតអងគការយុវេន្តិភាព

អារម្ភកថា
ចាំ់ តាំងៈី ៌ំំក៊ពុជាប្ំជាោិ ំតេ់យដួ ៍៌៍ាំតៅឆ្នាំ១៩៧៩

កាេ់៌ំំប្ំ៍័់ៈូជសាសៅ៍ ៊ួ់តៅេះ

ប្ំជាជៅខ្មែ៌ជាតប្ចើៅ

ខ្ដ៍ធ្លាំ់ឆង
ា

តៅខ្េចងចាាំំៃៈិតសាោៅ៍ដ៏៍ីង
វ ជូ៌ចេ់ ៃុកកនុងចិ េត

មណៈតៈ៍

់ុ៎ជៅជាតប្ចើ ៅតសទើ៌៊ិៅតជឿថាមាៅ៌ំំ៊ួ ់តៅេះតកើ េតឡើង។ កា៌តោវើៃសសៅកិ ចស
ច ិកាតៅៃី តាំងប្ំ៎េតិសាស្រសត
កនុង៌ំំក៊ពុជាប្ំជាោិំតេ់យៅឹ ងជាំ ៌ញ
ុ ឱ្យ់ុ៎ជៅ់៍់ដឹងកាៅ់ ខ្េចាស់ខ្ែ៊៊ួ់កប្៊ិេតៃៀេត៍ើត៌ឿងរ៉ា ៎
ទាំងឡា់ខ្ដ៍ធ្លាំ់ឮ ៅិងធ្លាំ់ សិកាតៅសាលាត៌ៀៅ។
កា៌ំតងកើេតសៀ៎តៅខ្ណនាំប្រូសីៈ
ត ី“ៃសសៅកិចស
ច ក
ិ ាតៅៃីតាំងប្ំ៎េតិសាស្រសតក៊ពជាប្ំជាោិ
ំតេ់យ”
ុ

ប្េូ៎បាៅត៌ៀំចាំ តឡើងកនុងតោ៍ំាំ ណងះត៍់ជូៅដ៍់តលាកប្រូ

អនកប្រូ

តប្ំើ ប្បាស់

តដើ ៊បីះា៌ភ្ជាំ់ កា៌អំ់៌ ាំ

ប្ំ៎េតិសាស្រសតក៊ពុជាប្ំជាោិំតេ់យតៅៅឹ ងៃី តាំងប្ំ៎េតិសាស្រសត ៅិ ងជាជាំ ៅួ់ដ៍់តលាកប្រូ

អនកប្រូទាំងអស់

ខ្ដ៍មាៅេួ នៃី ៅិងភ្ជ៌កិចចដឹកនាំសិសសឱ្យខ្សវង់៍់ំខ្ៅថ៊ស្សំត៊េប្៊ូ៎កា៌ជាក់ ខ្សតង។
តសៀ៎តៅតៅេះ

តកើេតឡើងៈី ៃឹកចិេត

ៅិងកា៌ចាំ ណា់តៈ៍ត៎លាដ៏ មាៅេម្៊ា៌ំស់តលាកប្រូ

អនកប្រូ

ំុ រគ៍ិកេាំណាង៊កៈីអងគកា៌តប្ៅ៌ដ្ឋា៉ិ បា៍ ខ្ដ៍បាៅខ្ចក៌ ាំខ្៍កំៃៈិ តសាោ ចាំ តណេះដឹ ង ៅិង៎ ិោីសាស្រសត
៍អៗ ៌ួ៊ោនកនុងកា៌ំតងកើេតសៀ៎តៅតៅេះតឡើង។ តសៀ៎តៅតៅេះ រឺ ជាខ្ះនក៊ួ ់កនុងកា៌ជួ ់សប្៊ួ៍ដ៍់តលាកប្រូ
អនកប្រូ

ខ្ដ៍មាៅកា៌មវេះខាេ

ះងខ្ដ៌។

ឬ៊ិៅទៅ់ មាៅំៃៈិ តសាោកនុងកា៌ដឹ កនាំសិសសតោវើដាំតណើ៌ៃសសៅកិ ចស
ច ិ កា

រណៈក៊ែកា៌ៅិៈៅធត់ើងម្ាំុសងឃឹ៊ថា តលាកប្រូ អនកប្រូ ៈិ េជាចូ ៍៌ួ៊ះត៍់៊េិតោំ៍់រ៍់កា៌មវេះ

ខាេទាំងឡា់ ខ្ដ៍ៈុាំស៊ស្សំ ឬ៊ិៅំាំតៈញតសចកតីប្េូ៎កា៌៌ំស់តលាកប្រូ អនកប្រូ។ រណៈក៊ែកា៌ៅិ ៈៅធ
ត់ើងម្ាំុសូ៊សាវរ៊ៅ៍ ៅិង៌ង់ ចាាំៃៃួ ៍់កៅូ ៎៊េិ ៌ ិេះរៅ់ សាថំនខ្ក៍៊អៈីតលាកប្រូ អនកប្រូ ៅិ ង៊ិ េអ
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ោះសងខាំឣឞុ សសឱ្យធឝវើកាឥហួសកម្លាំង អាហាឥសឥ ិធោគឣិឞរគស់ រោឞ់ កាឥលាសលស់វីឦាំធៅធោឤសងខាំ កាឥ

រសរឡឹ រិអ
ត ាំ ធឡើ ន្ដឦ

ាំឱ្យសោះពាឦ់ដឦ់ធសចកតីថ្លលលូឥឥសស់
ន
ឣឞុ សស ឞិ ងវី កន្ឞលងន្ដឦសាំ សិវសិវិឣ
ធ ូ ឦោាឞធសឥ ី

ោឡជាធដើឣ។ ឧទាហឥណ៍កាឥោាឞសាងសង់វាំឞស់ ១ឣករា ធៅធេរតកាំឡង់ឝាំ កាឥោាឞសាងសង់ រឡលាឞ
ឤឞតធហាោះ ធៅធេរតកាំឡង់ឆ្នាំង កាឥោាឞធឦើកវាំឞស់ ររពាាំងលម ធៅធេរតស ទ ឤម្ឞជ័ ឤ ឞិងសហកឥណ៍
រតាំកក់ធៅធេរតតន្កឧជាធដើ ឣ ន្ដឦវី តាំងទាាំងធ

ោះសថិរកនុងកាឥធសុើសអធងេរ ធៅកនុងសាំណុាំធឥឿង០០២/០២

អងគជាំឞុាំជរឣោះសាលាដាំសូងថ្ឞអងគជាំឞុាំជរឣោះឧ ិសាឣញ្ញ កុងរុ
ន
លាកាឥកឣពុជាហងន្ដឥ។
២. វត្ថរំ
ុ

ង

- ឡណ៌

ឡីឥធសៀសធឝវើទាឥុណកឣម សាថឞោឡធឝវើកាឥងាឥធោឤសងខាំ

- សាគឦ់ឡីវីកន្ឞលងធឝវើទាឥុណកឣម
- ម្ឞអាឥឣមណ៍ធសាកសាាឤ ឞិ ងចូ ឦឥួឣវស់ សាេរ់ ចាំធពាោះវធងវើអឣឞុ សសឝឣ៌
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។

៣. លំន ំស្កេមភាព
កាឥធឝវើដាំធណើឥវសសឞកិ ចស
ច ិកាធៅកាឞ់វីកន្ឞលងធឝវើទាឥុណកឣមធោឤរសធោឦ
រសធោជឞ៍ ជាធរចើ ឞដឦ់រគូ
ធ

បាឞហតឦ់ហឦ

ឞិងសិសសកនុងកាឥសិកាន្សវងឤឦ់សន្ឞថឣឡី រសឧរតិវីកន្ឞលងធឝវើទាឥុណកឣមទាាំង

ោះ តឣឥឤៈកាឥសាតស់ កាឥធឣើ ឦ ឞិងកាឥចងអុឦសងាាញឡី សាកសីឥស់ ចាំ ធពាោះវី តាំងជាក់ ន្សតង

អសតតងធៅធសសសឦ់
។
ុ

ដាំ ធណើឥវសសឞកិចចសិកាធឞោះ

ន្ដឦជា

ជាឣធឝោបាឤជួ ឤដឦ់សិសាឞុ សិសស

ឱ្យឤឦ់កាឞ់ន្រចាស់សន្ឞថឣធវៀរ ឡី សាថឞោឡឡិ រធៅវី កន្ឞលងធឝវើទាឥុណកឣមធោឤរសធោឦ ន្ដឦបាឞ
រសរឡឹ រក
ត ុងឥសសកឣព
ន
ុជារសជាឝិ សធរឤយ។
ម្ឞចាំឞួឞធរចើ ឞ ក៏សុ ន្ឞតវីកន្ឞលងទាាំងធ
៣.១. ដំម

អរី រវីកន្ឞលងធឝវើទាឥុណកឣមធោឤរសធោឦធៅរសធវសកឣពុជា

ោះម្ឞសាថឞោឡ ឞិងធឥឿងឣួ ឤចាំ ឞួឞធកើ រធឡើងឣិឞដូចោនធ

ោះធវ។

ើ កា េុនស្កេមភាព

ក. កា ម ៀរចំេុនមពលម្វើស្កេមភាព
កាឥធឥៀសចាំឣុឞធឡឦធឝវើសកឣមោឡ គឺ ជាកាឥធឥៀសចាំ ន្ហឞកាឥកាឥងាឥឣុឞថ្លៃអឞុ ឧរតសកឣមោឡឣកដឦ់
ធដើឣបីឱ្យកឣមឧ ិឝីវសសឞកិចស
ច ិកាដាំ ធណើឥកាឥធៅឥឦូឞ ឞិ ងវវួ ឦបាឞធជាគជ័ ឤ។ កាឥធឥៀសចាំ ទាាំងធ
ដូ ចជា

គធរម្ងចាំណាឤលឧ ិកា

ឦិេិរសានឣធហសងៗ

កាឥកាំណរ់ វីកន្ឞលង

ោះម្ឞ

កាឦសឥ ិធចេវ

កាឥហតឦ់ដាំណឹងដឦ់សិសស ឞិ ងម្តសិ ត ឬអាណាឡោបាឦសិសស កាឥធសនើសុាំកាឥអឞុ ញ្ញញរឡី អាជាាឝឥ
ឞិ ងសាកសីឥស់

ឬឣគគុធវទសក៏ សហគឣឞ៍

កាឥន្សងន្ចករួ

វី (រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ សិសស) ឞិ ងកាឥធឥៀសចាំ សម្ាឥៈជាធដើឣ។

កាំណរ់សម្គឦ់៖ រគូដឹក
កិ ចចសិកា ឣុឞធឡឦ
រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់គួឥធៅធឣើ ឦវី តាំងរសឧរតិសារ្តសត ន្ដឦររូឧធៅវសសឞ

ាំសិសសធៅវីកន្ឞលងធ

ខ. កា កំ

កាឥធឥៀសចាំឯកសាឥពាក់ ឡ័ឞធធៅឞឹងដាំធណើឥវសសឞកិចចសិកា

ោះ។

ត្់កាលរ ិមចេទននកា មចញដំម

ើ

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ឞិ ងសិសសររូឧកាំ ណរ់ កាឦសឥ ិធចេវឱ្យបាឞចាស់លាស់។ កាឥកាំណរ់

កាឦសឥ ិធចេវធឞោះ ររូឧឥកធឡឦធឧលាសឣឥឣយណាឣួ ឤ ធដើឣបីឱ្យរគូ ឞិងសិសសម្ឞធឡឦធឧលារគស់រោឞ់កុង
ន
កាឥធឥៀសចាំ ឞិងធររៀឣេលូឞចូឦឥួឣកឣមឧ ិឝីវសសឞកិចចសិកាធឞោះជាឣុ ឞ។
គ. កា ស្ុអ
ំ នុញ្ញ
ា ត្ពីអាជ្ញា្ ន្ដនដី
ឣុ ឞធឡឦធឥៀសចាំដាំធណើឥវសសឞកិចចសិកា រគូដឹក

ាំ ឬសឞទុកថ្ននក់ ម្ឞរួ

វីសាំខាឞ់ ណាស់ កនុង

កាឥោក់ឦិេិរន្ដឦធចញឡី សាលាឥសស់េួឞកាំ
ល
ឡុងសធរងៀឞ ជូ ឞធៅអាជាាឝឥន្ដឞដី ធដើឣបីសុាំកាឥអឞុ ញ្ញញរធឝវើ
វសសឞកិចចសិកា។ ជាកាឥរសធសើឥណាស់ រសសិឞធសើ រគូសឞទុកថ្ននក់ អាចវាំ

ក់ វាំឞងតឣវូ ឥស័ឡទជាឣុឞធដើ ឣបី

ោក់ ឦិេិរ ធហើឤវវួ ឦឡ័រ៌ម្ឞកាឞ់ ន្រឦឣអិរជុាំឧ ិញកាឥធឥៀសចាំឦិេិរធសនើសុាំកាឥអឞុ ញ្ញញរធឞោះ។
ធៅកនុងឦិេិរធសនើសុាំកាឥអឞុ ញ្ញញរ ររូឧសញ្ញ
ា ក់ ឡីវីតាំងឡិររបាកដ កាឦសឥ ិធចេវ ឞិងចាំឞួឞអនកចូ ឦ
ឥួឣ។ ធៅកនុងធ

ោះន្ដឥ រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ររូឧោាស់ ឣកជាឣួ ឤឞូ ឧឦិេិរធសនើសុាំសាកសីឥស់ (អនកន្ដឦ

ធៅឥស់រាឞម្ឞជី ឧ ិរឡីឥសសន្េមឥរកហឣ ឬអនកធ្លលស់ ឥស់ធៅវី តាំងកន្ឞលងធ
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ោះធោឤលាសទឦ់) ចាំ ឞួឞម្នក់ ឬធសនើ

សុាំឣគគុធវទសក៏ កុងរាំ
ន សឞ់ ន្ដឦររូឧធឝវើដាំធណើឥវសសឞកិចចសិកា។ កាឥជូ ឞដាំ ណឹង ឬកាឥធសនើសុាំធឞោះ រគូដឹក
ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ក៏ អាចធឝវើវាំ

ក់ វាំឞងធោឤលាសទឦ់ធៅកាឞ់ អក
ន រគស់រគងរាំសឞ់ ទាាំងធ

ឃ. កា ្តលដ
់ ំ

ឹ ងពីដំម

 កា ្តលដ
់ ំ

ឹ ងដល់ស្ស្
ិ ស

ាំ

ោះហងន្ដឥ។

ើ ទស្សនកិចចស្ក
ិ ា

ធរកាឤឡី កាឥធសនើសុាំវវួ ឦបាឞធជាគជ័ ឤធហើឤ

រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ររូឧរបាស់ សិសសទាាំង

អស់ឣករសជុាំ ោន ធដើឣបីហឦ
ត ់ដាំណឹងឡីកឣមឧ ិឝីវសសឞកិ ចចសិកា ឞិងឱ្យសិសសធឥៀសចាំ សម្ាឥៈ ឞិងធររៀឣេលូឞ
ចូ ឦឥួឣកឣមឧ ិឝី វសសឞកិ ចស
ច ិកាធឞោះ។ រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ររូឧធឝវើកាឥន្សងន្ចកសិសសជារកុឣរូចៗ

ន្ដឦកនុងឣួ ឤរកុឣម្ឞសម្ជិ កឡី ១០ ធៅ១២

ក់ ឞិ ងម្ឞរសធ្លឞរកុឣម្នក់ ធដើ ឣបីហតឦ់ោឡងាឤរសួឦ

កនុងកាឥរគស់រគងសិសស

រគូគួឥហតឦ់សាំណួឥសរម្ស់ រកុឣឞីឣួឤៗជាឣុឞ

ឞិ ងឡិ ោកាហងន្ដឥ។

សិសសងាឤរសួឦឥកចធឣលើឤកនុងធឡឦវសសឞកិចចសិកា

ធដើឣបីឱ្យ

ឞិងជាំ ឥញ
ុ ឱ្យសិសសទាាំងអស់កាឞ់ ន្រឤកចិរត

វុ កោក់ កុងកាឥសិ
ន
កាន្សវងឤឦ់ន្លឣឣួ ឤករឣិរធវៀរ ធឦើរសឧរតិសារ្តសតកឣពុជារសជាឝិសធរឤយ ក៏ ដូចជាវី
កន្ឞលងរសឧរតិសារ្តសតលាសទឦ់។

រគូដឹក

ាំ

ឬរគូសឞទុកថ្ននក់

គួ ឥន្រោក់ សាំណួឥឱ្យរសសធៅឞឹ ងសាថឞោឡ

ឞិ ងករឣិ រឧសបឝឣ៌ ឥសស់សិសាឞុសិសស។
 កា ជូនដំ

ឹ ងដល់អាណាពាបាល ឬមាតារិតាស្ិស្ស

ឣុ ឞធឝវើដាំធណើឥវសសឞកិ ចស
ច ិ កា

ឤក ឬ

ឤិកាសាលាធឥៀឞ រគូសឞទុកថ្ននក់ ឬរគូដឹក

ាំ ររូឧធហាើ

ឦិេិរជូ ឞដាំ ណឹងដឦ់ម្តសិ ត ឬអាណាឡោបាឦសិសសជាឣុ ឞ។ កនុងឦិេិរធឞោះររូឧោាស់ឣកជាឣួ ឤឞូ ឧ
ធឦេវូឥស័ឡទ ន្ដឦអាចឱ្យឡួ កោរ់ ម្ឞោឡងាឤរសួឦកនុងកាឥសាកសួឥឡ័រ៌ម្ឞធហសងៗ (កាឥហតឦ់ដាំណឹង
ធឞោះគួ ឥធឝវើជាឦិេិររសធសើឥជាងរបាស់ធោឤលាសទឦ់)។

រគូររូឧធឦើកវឹ កចិរស
ត ិសសឱ្យជរម្សដាំ ណឹង

ឞិងសុាំ

កាឥអឞុញ្ញញរឡីឪឡុកម្តឤឥសស់ធគធោឤលាសទឦ់ ធដើ ឣបីសងាាញឡី កាឥធោឥឡ ឞិងវាំឞួឦេុ សររូឧ។
ង. កា ន្រងន្ចកត្ួនទី និងភា ៈកិចច

 សម្រាប់ម្ររូ
កនុងដាំ ធណើឥវសសឞកិ ចចសិការគូររូឧ៖
- ដឹ ក

ាំ ឞិងសរឣសសរឣួឦកឣមឧ ិឝីវសសឞកិចចសិកា

- កាំ ណរ់ចាំឞួឞសិសសឡី ៣០

ក់ ធៅ៤០

ក់ ឬឣួ ឤថ្ននក់ ន្រឣតង(តឣឦវធោឡជាក់ ន្សតង)

- ឡឞយឦ់សិសសឱ្យឤឦ់ឡីេឹឣ
ល សាឥថ្ឞកឣមឧ ិឝីវសសឞកិចស
ច ិ កា
- ន្សងន្ចកសិសសជារកុឣៗ ធោឤកនុងឣួ ឤរកុឣម្ឞោនឡី ១០

ក់ ធៅ ១២

ក់

- ធឥៀសចាំ សាំណួឥ ហតឦ់ឱ្យរកុឣឞី ឣួឤៗ សរម្ស់ សិកាន្សវងឤឦ់ ឞិងឡិ ោការកុឣ
- ធឥៀសចាំសញ្ាីឧរតម្ឞសិសស
- ធឥៀសចាំសម្ាឥៈ ឬឯកសាឥរសឧរាិវីកន្ឞលង ន្ដឦររូឧធៅធឝវើវសសឞកិចចសិកា
- ោាស់ ឣកជាឣួ ឤឞូ ឧតរាងកឣមឧ ិឝី ឞិងធសៀឧធៅន្ណ
- ន្សងន្ចករួ

ាំវសសឞកិចចសិកា

វី សិសស

- ោាស់ ឣកជាឣួ ឤឞូ ឧការសម្គឦ់េួឞរគូ
ល
ឞិ ងអរតសញ្ញញណស័ ណណ
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- ឤកឦិេិរអឞុ ញ្ញញរធចញធោឤអាជាាឝឥន្ដឞដី
- ម្ឞរសអស់ សធគងាគោះសឋឣ

(ថ្ននាំធឡវយ)

ដូ ចជាថ្ននាំសាំបារ់ឡុឦឡាឞ

ថ្ននាំសាំបារ់ ជាំងឺរាក

ថ្ននាំសាំបារ់ ធតតេលូឞ ឈឺកាឦ ធរសងេយឦ់...។ឦ។
- ធឥៀសចាំ សម្ាឥៈសរម្ស់ឡិោការកុឣ (ហវឺរ រកោសលាសទាំងឝាំ រកោសរាឣ សេរ
ុ កថ្គឞត...)
- ធរជើ សធឥ ើសឣធឝោបាឤធឝវើដាំធណើឥណាឣួ ឤសឣរសស ឞិ ងធ្ល

សុឧរថិោឡ។ កឥណីជួ ឦ

ឥលឤឞត ររូឧជួ ឦឥលឤឞត ន្ដឦអាចចាក់ ន្េសោឡឤឞតឯកសាឥបាឞឡីវីតាំងរសឧរតិសារ្តសត
ដឦ់សិសសកាឞ់ន្ររសធសើឥ។
 សម្រាប់សិសស
កនុងដាំ ធណើឥវសសឞកិ ចចសិកាសិសសររូឧ ៖
- ឡិ ឞិរយឧរតម្ឞតឣរកុឣឞីឣួឤៗ (រសធ្លឞរកុឣ)
- ម្ឞធសៀឧធៅករ់ រតលាសទឦ់េួឞ
ល (សិ ក ធសៀឧធៅ ធមមថ្ដ )
- ម្ឞធសបៀងអាហាឥលាសទឦ់េួឞ
ល (បាឤ ឣាូស វឹក)
- ម្ឞការសម្គឦ់េួឞ
ល
- ម្ឞសម្ាឥៈធរសើ របាស់លាសទឦ់េួឞ(កន្ឞសង
ល
ឬរកម្ ឣួ ក ...)
- ររូឧពាក់ ឯកសណា
ា ឞដូ ចោនកនុងដាំ ធណើឥវសសឞកិ ចច ធដើ ឣបីងាឤរសួឦកនុងកាឥករ់
សម្គឦ់។
ច. ម ៀរចំន្្នកា ចំណាយ

ន្ហឞកាឥចាំណាឤធឦើវសសឞកិចចសិកាម្ឞដូចជា៖
- ចាំ ណាឤធឦើឣធឝោបាឤធឝវើដាំធណើឥ
- ចាំ ណាឤធឦើសម្ាឥៈ
- ចាំ ណាឤធឦើថ្លលអាហាឥ(អាហាឥសរឣឞ់ ឬអាហាឥថ្លៃររង់)
- ឞិ ងកាឥចាំណាឤធឦើថ្ននាំសធគងាគោះសឋឣជាធដើឣ។
៣.២. ដំម

ើ កា ស្កេមភាព

ក. េុនមពលមចញដំម

ើ

ឣុ ឞធឡឦធចញដាំ ធណើឥ រគូររូឧ៖
- ររួរឡិឞិរយឧរតម្ឞសិសសសាជាលមី (ធៅធ្មោះសិសសតឣរកុឣ)
- ររួរឡិឞិរយសម្ាឥៈវូធៅ ន្ដឦររូឧឤកធៅធរសើ របាស់កុងកឣម
ន
ឧ ិឝី

- ឱ្យរសធ្លឞរកុឣឞី ឣួឤៗ ររូឧសាគឦ់សម្ជិ ករកុឣឱ្យបាឞចាស់ ធដើ ឣបីងាឤរសួឦរគស់
រគងចាំ ឞួឞសិសស
- ោក់ សវសញ្ញ
ា សរម្ស់ឱ្យសិសសអឞុឧរត ដូ ចជា ឣិឞររូឧធរសើ ពាកយអសុ ធរាោះ ធោឥឡោនធៅ
ឧ ិញធៅឣក ឤកចិ រវ
ត ុ កោក់ សាតស់ ឣិ ឞររូឧរសន្ឡងោនធឡឦធៅដឦ់វីកន្ឞលងវសសឞកិចច
សិកា...
- សរឣសសរឣួឦអាឥឣមណ៍ ឞិ ងសាមឥរី សិសសឱ្យដឹងឣុឞធឡឦធឝវើដាំធណើឥ
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- ឡឞយឦ់ឡីសាថឞោឡជាក់ ន្សតងឥសស់វីតាំងរសឧរតិសារ្តសតធ

ោះកុាំ ឱ្យសិសសរក់ សរអ័
ុល ឤខាលច

- រសសិឞធសើ សិសសណាម្នក់ម្ឞសាថឞោឡអ័ ឤខាលចខាលាំងចាំធពាោះសាថឞោឡធឞោះ រគូររូឧលាសអក
សិសសឣិ ឞឱ្យធៅចូ ឦឥួឣធឝវើដាំធណើឥធៅវសសឞកិ ចចសិកាធវ
ដឦ់អាណាឡោបាឦ ឬម្តសិ តសិសសធ
ខ. មពលម្វើដំម

ធោឤវូឥស័ឡជ
ទ ូ ឞដាំ ណឹង

ោះ។

ើ

ឣធឝោបាឤធឝវើដាំធណើឥសរ់ ន្សឞធៅតឣវី តាំងរសឧរតិសារ្តសត ន្ដឦររូឧធឝវើដាំធណើឥធៅជិ រ ឬឆ្ៃឤ
ឡី សាលាធឥៀឞ។ កឥណីវីតាំងឆ្ៃឤររឣូឧឱ្យធរសើរបាស់ឥលឤឞតជាឣធឝោបាឤធឝវើដាំធណើឥ រគូររូឧអឞុ ឧរតតឣ
ឧ ិឝី សារ្តសតដូចខាងធរកាឣ៖


កាឥធឝវើដាំធណើឥធោឤឥលឤឞត
 កាឥចាក់ន្េសោឡឤឞាឯកសាឥ៖ ធឡឦធឝវើដាំធណើឥធៅធឦើឥលឤឞត រគូររូឧចាក់ ន្េសោឡឤឞត
ឯកសាឥ ន្ដឦទាក់ វងឞឹ ងឥសសកឣពុជារសជាឝិ សធរឤយ ឱ្យសិសាឞុ សិសសបាឞវសស
ធដើឣបីសធងេើឞចាំ ធណោះដឹ ងសន្ឞថឣ។

រគូររូឧធឝវើកាឥធឥៀសរាស់ររួសៗ

កន្ឞលងន្ដឦររូឧធៅវសសឞកិ ចធច

ោះ។

 កាឥសធងេើរកឣមឧ ិឝីសសាឤ៖ រគូ ឬអនកដឹ ក
ដាំ ធណើឥធៅកនុងឥលឤឞត។

សន្ឞថឣជុាំឧ ិញវិ ដាោឡវី

ាំរកុឣររូឧសធងេើរកឣមឧ ិឝី សសាឤៗ កនុងធឡឦធឝវើ

សិសសអាចចូ ឦឥួឣសសាឤតឣឥឤៈកាឥធរចៀងកឣាឞត

ឬឞិទាឞធឥឿងកាំ ន្សលង ធដើ ឣបីសងេសឥ ិោកាសឥ ីករាឤ។


កាឥធឝវើដាំធណើឥធោឤឣធឝោបាឤលាសទឦ់េួឞឥសស់
ល
សស
ិ ស

ឣុ ឞធឡឦធឝវើដាំធណើឥ រគូររូឧរសជុាំ ន្សងន្ចកសិសសជារកុឣរូចៗ ឞិងធរជើ សធឥ ើសរសធ្លឞរកុឣធៅកនុង
រកុឣឞីឣួឤៗធដើឣបីន្ណ
ន្ណ

ាំឡីឥធសៀសរគស់រគងសម្ជិករកុឣធឡឦធឝវើដាំធណើឥធៅតឣហលូឧ។

ាំសិសសឡីឥធសៀសធឝវើដាំធណើឥ

(កង់

ឬឣូ រូ)

ធោឤររឣូឧឱ្យជិ ោះន្រឣួឤជួ ឥ

រគូដឹក

ាំររូឧ

ឞិ ងកាំ ណរ់ ធឦបឿឞ

ធដើឣបីឥកាសុឧរថិោឡកនុងធឡឦធឝវើដាំធណើឥ។ រសធ្លឞរកុឣររូឧពាក់សាលកសញ្ញញជាសម្គឦ់ ររួរឡិឞិរយធឦើរកុឣ
ឥសស់េួឞ
ល ឞិ ងជួ ឤសរឣួឦចរាចឥណ៍។

គ. មពលមៅដល់ទីតា ំងររវត្តិសាស្រស្ត

ធៅធឡឦធៅដឦ់វីកន្ឞលងធឝវើទាឥុណកឣមរគូររូឧ៖
- ន្ណ

ាំសិសសធឝវើកាឥសមិងសាមឝិ៍ធោឥឡឧ ិញ្ញញណកខឞធ

ឥឤៈធឡឦឡី ២

វី ឬ៣

(កាឥតាំងអាឥឣមណ៍ធឞោះអាចធឝវើធឡើង

វី ធដើឣបីឥ ាំឦឹកឧ ិញ្ញញណកខឞអ
ធ នកសាលស់ ធោឤអឤុរិឝ
ត ឣ៌ ឞិ ងឥ ាំឦឹក

ដឦ់វុកខឦាំបាកឥសស់រសជាជឞកឣពុជាទាាំងអស់ន្ដឦឆលងការ់ ឥសសកឣពុជារសជាឝិសធរឤយ)

- ធឝវើឡិឝីសងសុកូ ឦឧវទិសសុណយកុ សឦដឦ់ជឞឥងធរោោះ

ន្ដឦបាឞបារ់សង់ជីឧ ិរធៅកនុង

ឥសសកឣពុជារសជាឝិសធរឤយ

- ន្ណ

ាំសិសសឱ្យឤកចិ រវ
ត ុកោក់ សាតស់ កាឥឡឞយឦ់ន្ណ

រាំ ណាងចាស់រឡឹ ទាធចាឥយ ឬសាកសីឥស់ (២
ឥសសកឣពុជារសជាឝិសធរឤយ

ក់ ឬ៣

ាំឡីឣគគុធវទសក៏សហគឣឞ៍ដូចជា

ក់) ន្ដឦធៅឥស់រាឞម្ឞជីឧ ិរឡី

- ធឦើកវឹកចិ រឱ្
ត យសិសសទាាំងអស់ធឝវើកាឥករ់ រត ឞិងធលាសតរកាឥឤកចិរតវុកោក់ធឦើ

-5-

ដាំធណើឥវសសឞកិ ចចធឞោះ ធោឤហាឞសួឥសាំណួឥធហសងៗ ជុាំ ឧ ិញវី តាំងរសឧរតិសារ្តសត។
- រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ររូឧឤកចិ រវ
ត ុ កោក់ ធឦើហឦសោះពាឦ់សាថឞោឡហលូឧចិ រឥត សស់

សិសសកនុងធឡឦវសសឞកិចស
ច ិកា។

ឃ. មរកាយរញ្ច រ់កា មដើ ទស្សន

ធរកាឤឡីសញ្ចស់ កាឥធដើឥវសស

ឞិងសកឣមោឡ

ឥួចឣក រគូររូឧធឥៀសចាំកិចឡ
ច ិ ោការកុឣឝាំ ឣួឤ

ធដើឣបីធឝវើកាឥឆលុោះសញ្ញ
ច ង
ាំ ឡី អាឥឣមណ៍ សវឡិ ធសាឝឞ៍ ឞិ ងកាឥន្ចកឥ ាំន្ឦកឡី ធឥឿងរាឧទាាំងធ

ោះ។ ចាំ ណុចសាំខាឞ់ៗ

សរម្ស់ កាឥឡិ ោការកុឣ ឞិ ងកាឥឆលុោះសញ្ញ
ច ង
ាំ ៖

- កាឥឡិោការកុឣរូច៖ ររូឧធឝវើកាឥន្សងន្ចករកុឣជាលមី ឬឥការកុឣចាស់ធោឤហតឦ់សាំណួឥ
ន្ដឦម្ឞឡីឣុឞដឦ់ឡួកធគឡិ ោការកុឣធឡើងឧ ិញ។
- សវសងាាញឦវធហឦឡិោកា៖

ស ទ ស់ ឡីឡិោការកុឣឥួចរាឦ់

រកុឣឞី ឣួឤៗររូឧធឡើងធឝវើ

សវសងាាញអាំឡីឦវធហឦន្ដឦវវួ ឦបាឞ ធដើ ឣបីន្ចកឥ ាំន្ឦកធៅកាឞ់ រកុឣឝាំ។ កនុងធឡឦ
ធឝវើសវសងាាញរកុឣ រគូររូឧធឝវើកាឥសរឣសសរឣួឦរកុឣឞី ឣួឤៗ ឞិងសធងខសឦវធហឦថ្ឞ
កិ ចឡ
ច ិ ោកាទាាំងធ

ោះ។

- សាំណួឥ-ចធឣលើឤ៖ សវសងាាញឞី ឣួឤៗ រគូររូឧសធងេើរឱ្កាសឱ្យសិសសសួឥសាំណួឥ ន្ដឦ
ឡួ កធគឆៃឦ់ធៅធឦើសវសងាាញឥសស់រកុឣឞីឣួឤៗ។
- ធោសឦ់សន្ឞថឣ ឞិងឣរិន្កឦឣអ៖ រគូររូឧជួ ឤសាំ ធឡញសន្ឞថឣឞូ ឧចាំ ណុចេវោះខារ ន្ដឦរកុឣ
ឞី ឣួឤៗ ធឆលើឤឣិឞបាឞធឡញធឦញ ធហើឤរកុឣដថ្វធវៀរក៏ អាចជួ ឤសាំ ធឡញសន្ឞថឣតឣ
ឥឤៈគាំ ឞិរធោសឦ់ ឞិងកាឥឤឦ់ធ
- កាឥន្ចកឥ ាំន្ឦក

ើញឥសស់េួឞធៅកន
ល
ុងដាំ ធណើឥវសសឞកិ ចធច ឞោះ។

ឞិងកាឥឆលោះសញ្ញ
ច ង
ាំ ៖
ុ

ធរកាឤឡីវសសឞកិ ចឥច ច
ួ សិសសអាចម្ឞអាឥឣមណ៍

ឞិ ងកាឥគិរធហសងៗោនធៅធឡឦឡួកធគបាឞធ

ើញវិដោ
ា ឡជាក់ ន្សតង។ ដូធចនោះរគូររូឧធឦើក

វឹ កចិ រតសិសសធឝវើកាឥន្ចកឥ ាំន្ឦកអាឥឣមណ៍ ឞិងកាឥគិ រឥសស់េួឞធៅដឦ់
ល
អក
ន ដថ្វ។

- កាឥចងរកងឦវធហឦឡិោកា៖

ឦវធហឦថ្ឞកាឥឡិ ោការកុឣឞីឣួឤៗ

ររូឧឤកឣកឥួឣ

សញ្ូច ឦោន ធហើឤចងរកងជាឯកសាឥឣួ ឤសរម្ស់រឣេឦ់វុកកនុងសណាណឦ័ឤសាលាធឥៀឞ
សរម្ស់ សិសសជាំ

ឞ់ធរកាឤបាឞសិកាធឥៀឞសូររសឞតធវៀរ។

- កាឥធឦើកវឹកចិរ៖ា រគូដឹក

ាំឬ រគូសឞទុកថ្ននក់ ររូឧហាឦ់ជាស័ ណណសឥធសើឥ ឬឦិេិរសញ្ញ
ា ក់ឡី

សានថ្ដធៅឱ្យរកុឣសិសសណាឣួ ឤន្ដឦវវួ ឦបាឞឦវធហឦឦអ

ធដើ ឣបីហតឦ់ជាកាឥធឦើក

វឹ កចិ រធត ៅកាឞ់ឡួកធគ ឞិ ងជាំ ឥញ
ុ ឱ្យឡួកធគឤកចិរតវុកោក់ សិកាសន្ឞថឣធឦើរសឧរតិសារ្តសត
ឥសសកឣពុជារសជាឝិសធរឤយ។
៣.៣. ដំម

ើ កា មរកាយស្កេមភាព


រគូដឹក

កា វាយត្នេលមលើកា យល់ដឹង រស្់ស្ស្
ិ ស

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ អាចសញ្ូច ឦសាំណួឥធៅកនុងឧ ិញ្ញញសារសឡងរសចាាំន្េ ធដើ ឣបីវាឤរថ្ឣលកាឥ
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ឤឦ់ដឹងឥសស់សិសស។


កា តាេោន្លរ៉ះពាល់សាថនភាព្លវចិ
ត្ត
ូ

ធរកាឤថ្លៃសញ្ចស់ ដាំធណើឥវសសឞកិចចសិកា រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ររូឧតឣោឞឡី សាថឞោឡហលូឧ

ចិ រឥត សស់សិសស ដូចជាអាកាឥៈរក់ សរ
ុល អ័ ឤខាលច ឥធឧ ើឥវាឤ...ធដើ ឣបីរាឤកាឥណ៍ជូ ឞ
ម្តឤ អាណាឡោបាឦ រគូធឡវយជាំ
 ស្ំ

ឤកសាលា ឬឪឡុក

ញ (សូឣធឣើ ឦឡ័រ៌ម្ឞឦឣអិរធៅកនុងឧសសឣព័ឞវ
ធ ាំ ឡ័ឥ...)។

ួ ពិភាការកុេ

ខាងធរកាឣធឞោះ គឺ ជាសាំណួឥឣួ ឤចាំ ឞួឞ ន្ដឦរគូអាចឤកធៅអឞុ ឧរតកុងដាំ
ន ធណើឥវសសឞកិ ចស
ច ិ កា
ធឞោះ។
១.ចូ ឥសអូឞធឥៀសរាស់ឡីរសឧរតិថ្ឞវីកន្ឞលងធឝវើទាឥុណកឣម ធោឤរសធោឦស ទ ស់ឡីសូឞបាឞ
អ
វសសឞកិចចឥច
ួ ឣក។
២.ចូ ឥសអូឞៗ ឡិឡណ៌

អាំ ឡីឥធសៀសថ្ឞកាឥធឝវើទាឥុណកឣមធោឤរសធោឦធោឤឆលុោះសញ្ញ
ច ាំង

ធៅឞឹ ងវីកន្ឞលងធឝវើទាឥុណកឣមធោឤរសធោឦធឞោះ។
៣.ចូ ឥសអូឞៗធឥៀសរាស់ ឡីជីឧ ិរអនកន្ដឦធ្លលស់ បាឞឆលងការ់ធៅកន្ឞលងធឝវើទាឥុណកឣមធោឤ
រសធោឦ។
៤.ធរើសូឞៗឤឦ់
អ
ធ

ើញោងណាធរកាឤឡីធឝវើដាំធណើឥវសសឞកិចចសិកាធៅកាឞ់វីតាំងធឝវើ

ទាឥុណកឣមធោឤរសធោឦធឞោះ?
 ស្មាាល់

កនុងកឥណីសិសសម្ឞធរចើឞរកុឣ រគូររូឧឥកសាំណួឥសន្ឞថឣ ន្ដឦទាក់វងធៅឞឹងវី តាំងរសឧរតិសារ្តសត

ធឝវើទាឥុណកឣមធោឤរសធោឦឱ្យបាឞសឣរសស ឞិ ងសធរឣចបាឞឞូ ឧឧរថុសាំណងន្ដឦធឤើងចង់ បាឞធរកាឤ
ធឡឦដាំ ធណើឥវសសឞកិចចសិកាធឞោះររូឧបាឞសញ្ចស់។
៤. មស្ចកដស្
ី ននោ
ិ ា ន
ដាំ ធណើឥវសសឞកិ ចចសិកាធៅវី កន្ឞលងធឝវើទាឥុណកឣមធោឤរសធោឦ

ឡិរជាម្ឞសាឥៈសាំខាឞ់

សរម្ស់ឱ្យសិសាឞុ សិសសវវួ ឦបាឞឱ្កាសធឝវើកឣមសិកាន្សវងឤឦ់សន្ឞថឣ

ធឦើធឣធឥៀឞរសឧរតិសារ្តសត

កឣពុជារសជាឝិ សធរឤយ ន្ដឦឡួ កធគបាឞសិកាធៅសាលាធឥៀឞ។ កឣមឧ ិឝី ធឞោះ ជួ ឤជាំឥញ
ុ ឱ្យឡួកធគធឝវើកាឥ
សិការសាឧរជាឧសន្ឞថឣធោឤេលួឞឯងអាំឡីវីតាំងធឝវើទាឥុណកឣមធោឤរសធោឦ

ធៅធឡឦន្ដឦវី កន្ឞលង

ឣួ ឤចាំឞួឞររូឧបាឞបារ់ សង់ ឞិ ងឣួ ឤចាំឞួឞធវៀរ កាំឡុងន្រររូឧបាឞអអិ ឥកសវុកសរម្ស់ ឣឞុ សសជាំ
បាឞសិកាធឥៀឞសូររ។

-7-

ឞ់ធរកាឤ

មេម ៀនទី២
ដំម

ើ ទស្សនកិចចស្ក
ិ ាមៅទីកន្នលងឃុឃ
ំ
ំង (េនទី ស្នតិស្ខ
ុ )

មនទីររនតិរេ ក្រុំងតាចាន់ រថិត្រនងឃុំ រ ស្រុរក្តាុំររ់ ខេត្តតាករវ (រូបថត្ខោយ ខោរ រេ ខ ឿន)

ើ
១. មស្ចកដីម្ដេ
វី កន្ឞលងជាធរចើឞ ដូចជាវីតាំងឧរតអារាឣ សាលាធឥៀឞ ឞិ ងអោឥរូចៗ ឥសស់ឥោាអិ បាឦ។ឦ។ ររូឧ
បាឞធរសើ របាស់

ឞិ ងន្កន្រសធៅជាឣឞទីឥ

ុាំោង
ាំ សរម្ស់រសរឡឹរឧ
ត រកិ ដក
ា ឣមធហសងៗ។

សិការសាឧរជាឧឥសស់ឣជឈឣណឌឦឯកសាឥកឣពុជា កនុងចាំឞួឞឣឞទីឥ

ធសើ ធោងតឣកាឥ

ុាំោង
ាំ សឥុស ១៩៦កន្ឞលង ោគធរចើឞជា

ឧរតអារាឣ ឞិងសាលាធឥៀឞ។ ធៅកនុងឥសសកឣពុជារសជាឝិ សធរឤយ ឣឞទីឥ

ុាំោង
ាំ ទាាំងធ

ោះ ររូឧបាឞធគធៅថ្ន

ឣឞទីឥសឞតិសុេ។ ឣឞទីឥសឞតិសុេ គឺ សាំធៅធឦើវីតាំងទាាំងឡាឤណា ន្ដឦររូឧបាឞធរសើ របាស់សរម្ស់
ោាំង សួឥចធឣលើឤ ធឝវើទាឥុណកឣម។ ជាវូធៅជឞឥងធរោោះ ន្ដឦជាស់

ុាំ

ុាំោាំងកនុងឣឞទីឥសឞតិសុេ អាចម្ឞ

ឥសួ សឥូសរាងកាឤ សោះពាឦ់សាមឥរីឝៃឞ់ឝៃឥ ឬអាចសាលស់ ធោឤសាឥវវួ ឦឥងឞូ ឧសធចចកធវសសួឥចធឣលើឤ សងអរ់
អាហាឥ េវោះអ

ឣ័ ឤ ឞិងេវោះធសវាឡោបាឦធឧជាសារ្តសតជាធដើ ឣ។ ឧទាហឥណ៍ឣឞទីឥសឞតិសុេស-២១ ធៅ

រាជធ្លឞី អាំធន ឡញ ឣឞទីឥសឞតិសុេរកាាំងតចាឞ់ ធៅធេរតតន្កឧ

ឣឞទីឥសឞតិសុេឧរតឝលក ធេរតសាវឤធឥៀង ឣឞទីឥ

សឞតិសុេឧរតអូឥររកួឞ ធេរតកាំឡង់ ចាឣ ឣឞទីឥសឞតិសុេឧរតសាំធរាងកនុង ធេរតបារ់ ដាំសង ឣឞទីឥសឞតិសុេឧរតរសន្ង
ធេរតកាំឡង់ឝាំ។ឦ។
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២. វត្ថរំ
ុ

ង
- ធឥៀសរាស់ ឡីវិដាោឡវី កន្ឞលង
- ឡឞយឦ់ឡីហឦសោះពាឦ់

ុាំោាំង

ឞិងសាថឞោឡឥស់ធៅឥសស់អក
ន ជាស់

ុាំធៅវីកន្ឞលង

ុាំោាំងកនុងឥសស

កឣពុជារសជាឝិ សធរឤយ

- សន្ឣាងវឹកចិរាអាណិរអាសូឥចាំ ធពាោះជឞឥងធរោោះ

ន្ដឦជាស់

ុាំធៅឣឞទីឥ

ុាំោាំងកនុងឥសស

កឣពុជារសជាឝិ សធរឤយ។
៣. លំន ំស្កេមភាព
កាឥធឝវើដាំធណើឥវសសឞកិ ចធច ៅកាឞ់ វីកន្ឞលង

ុាំោង
ាំ

ឬឣឞទីឥសឞតិសុេបាឞហតឦ់ហឦរសធោជឞ៍ ដឦ់

សិសាឞុ សិសស ឞិងរគូសធរងៀឞកនុងកាឥសិកាន្សវងឤឦ់ឡីរសឧរតិធឥឿងរាឧថ្ឞវីកន្ឞលង
កឣពុជារសជាឝិ សធរឤយ។

តឣឥឤៈដាំធណើឥវសសឞកិចចសិកាធឞោះ

ុាំោាំង ធៅកនុងឥសស

សិសាឞុសិសសធ

ើញកាឞ់ ន្រចាស់ឡី

វី កន្ឞលង

ុាំោង
ាំ ឧសកឥណ៍ធរសើ សរម្ស់ធឝវើទាឥុណកឣម សធចចកធវសធឝវើទាឥុណកឣម សវសញ្ញ
ា ថ្ហទកុង
ន ធឥឿងរាឧ

អនកជាស់

ុាំ ឞិងឥធសៀសថ្ឞកាឥសម្លស់ ឣឞុ សសជាធដើឣ។ ឣឞទីឥ

ុាំោង
ាំ ឬឣឞទីឥសឞតិសុេ ោគធរចើ ឞន្រសរសួឦ

េុ សោនឡីកន្ឞលងឣួ ឤធៅកន្ឞលងឣួ ឤ តឣឥធសៀសថ្ឞកាឥចារ់ តាំង ឞិ ងកាឥរគស់រគង ។
៣.១. ដំម

ើ កា េុនស្កេមភាព

ក. កា ម ៀរចំេុនមពលម្វើស្កេមភាព
កាឥធឥៀសចាំឣុឞធឡឦធឝវើសកឣមោឡ គឺ ជាកាឥធឥៀសចាំ ន្ហឞកាឥកាឥងាឥឣុឞថ្លៃអឞុ ឧរតសកឣមោឡឣកដឦ់
ធដើឣបីឱ្យកឣមឧ ិឝីវសសឞកិចស
ច ិកាដាំ ធណើឥកាឥធៅឥឦូឞ ឞិងវវួ ឦបាឞធជាគជ័ ឤ។ កាឥធឥៀសចាំ ទាាំង ធ

ោះ

ម្ឞដូចជា គធរម្ងចាំណាឤលឧ ិកា ឦិេិរសានឣធហសងៗ កាឥកាំ ណរ់វីកន្ឞលង កាឦសឥ ិធចេវ កាឥហតឦ់
ដាំ ណឹងដឦ់សិសស ឞិងម្តសិ ត ឬអាណាឡោបាឦសិសស កាឥធសនើសុាំកាឥអឞុញ្ញញរឡី អាជាាឝឥ ឞិងសាកសី
ឥស់ ឬឣគគុធវទសក៏ សហគឣឞ៍ កាឥធឥៀសចាំ ឯកសាឥពាក់ ឡ័ឞធធៅឞឹ ងដាំ ធណើឥវសសឞកិចចសិកា កាឥន្សងន្ចករួ
វី (រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ សិសស) ឞិងកាឥធឥៀសចាំសម្ាឥៈជាធដើឣ។

កាំណរ់សម្គឦ់៖ រគូដឹក
កិ ចចសិកា ឣុឞធឡឦ

ាំសិសសធៅវីកន្ឞលងធ

ខ. កា កំ
រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់គួឥធៅធឣើ ឦវី តាំងរសឧរតិសារ្តសត ន្ដឦររូឧធៅវសសឞ
ោះ។

ត្់កាលរ ិមចេទននកា មចញដំម

ើ

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ឞិ ងសិសសររូឧកាំ ណរ់ កាឦសឥ ិធចេវឱ្យបាឞចាស់លាស់។ កាឥកាំណរ់

កាឦសឥ ិធចេវធឞោះ ររូឧឥកធឡឦធឧលាសឣឥឣយណាឣួ ឤ ធដើឣបីឱ្យរគូ ឞិងសិសសម្ឞធឡឦធឧលារគស់រោឞ់កុង
ន
កាឥធឥៀសចាំ ឞិងធររៀឣេលូឞចូឦឥួឣកឣមឧ ិឝីវសសឞកិចចសិកាធឞោះជាឣុ ឞ។
គ. កា ស្ុអ
ំ នុញ្ញ
ា ត្ពីអាជ្ញា្ ន្ដនដី
ឣុ ឞធឡឦធឥៀសចាំដាំធណើឥវសសឞកិចចសិកា រគូដឹក

ាំ ឬសឞទុកថ្ននក់ ម្ឞរួ

កាឥោក់ឦិេិរន្ដឦធចញឡី សាលាឥសស់េួឞកាំ
ល
ឡុងសធរងៀឞជូឞធៅអាជាាឝឥន្ដឞដី
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វី សាំខាឞ់ណាស់កុង
ន
ធដើឣបីសុាំកាឥអឞុ ញ្ញញរ

ធឝវើវសសឞកិចចសិកា។ ជាកាឥរសធសើឥណាស់ រសសិឞធសើ រគូសឞទុកថ្ននក់ អាចវាំ

ក់ វាំឞងតឣវូ ឥស័ឡទជាឣុឞ

ធដើឣបី ោក់ ឦិេិរ ធហើឤវវួ ឦឡ័រ៌ម្ឞកាឞ់ ន្រឦឣអិរជុាំ ឧ ិញកាឥធឥៀសចាំឦិេិរធសនើសុាំកាឥអឞុញ្ញញរធឞោះ។
ធៅកនុងឦិេិរធសនើសុាំកាឥអឞុ ញ្ញញរ ររូឧសញ្ញ
ា ក់ ឡីវីតាំងឡិររបាកដ កាឦសឥ ិធចេវ ឞិងចាំឞួឞអនកចូ ឦ
ឥួឣ។ ធៅកនុងធ

ោះន្ដឥ រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ររូឧោាស់ ឣកជាឣួ ឤឞូ ឧឦិេិរធសនើសុាំសាកសីឥស់ (អនកន្ដឦ

ធៅឥស់រាឞម្ឞជី ឧ ិរឡីឥសសន្េមឥរកហឣ
ឬធសនើសុាំឣគគុធវទសក៏កុងរាំ
ន សឞ់
រគូដឹក

ឬអនកធ្លលស់ឥស់ធៅវី តាំងកន្ឞលងធ

ន្ដឦររូឧធឝវើដាំធណើឥវសសឞកិចចសិកា។

ាំឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ក៏អាចវាំ

ោះ

ធោឤលាសទឦ់)

កាឥជូឞដាំ ណឹង

ឬកាឥធសនើសុាំធឞោះ

ក់ វាំឞងធោឤលាសទឦ់ធៅកាឞ់ អក
ន រគស់រគងរាំសឞ់ ទាាំងធ

ឃ. កា ្តលដ
់ ំ

ឹ ងពីដំម

 កា ្តលដ
់ ំ

ឹ ងដល់ស្ស្
ិ ស

ចាំ ឞួឞម្នក់

ោះហងន្ដឥ។

ើ ទស្សនកិចចស្ក
ិ ា

ធរកាឤឡី កាឥធសនើសុាំវវួ ឦបាឞធជាគជ័ ឤធហើឤ

រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ររូឧរបាស់ សិសសទាាំង

អស់ឣករសជុាំ ោន ធដើឣបីហឦ
ត ់ដាំណឹងឡីកឣមឧ ិឝីវសសឞកិ ចចសិកា ឞិងឱ្យសិសសធឥៀសចាំ សម្ាឥៈ ឞិងធររៀឣេលូឞ
ចូ ឦឥួឣកឣមឧ ិឝី វសសឞកិ ចស
ច ិកាធឞោះ។ រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ររូឧធឝវើកាឥន្សងន្ចកសិសសជារកុឣរូចៗ

ន្ដឦកនុងឣួ ឤរកុឣម្ឞសម្ជិ កឡី ១០ ធៅ១២

ក់ ឞិ ងម្ឞរសធ្លឞរកុឣម្នក់ ធដើ ឣបីហតឦ់ោឡងាឤរសួឦ

កនុងកាឥរគស់រគងសិសស ឞិងឡិ ោកាហងន្ដឥ។ រគូគួឥហតឦ់ឞូឧសាំណួឥសរម្ស់ រកុឣឞីឣួឤៗជាឣុឞ ធដើ ឣបីឱ្យ
សិសសងាឤរសួឦឥកចធឣលើឤកនុងធឡឦវសសឞកិចចសិកា
ោក់ កុងកាឥសិ
ន
កាន្សវងឤឦ់ន្លឣឣួ ឤករឣិ រធវៀរ
វី កន្ឞលងរសឧរតិសារ្តសតលាសទឦ់។

រគូដឹក

ាំ

ឞិងជាំឥញ
ុ ឱ្យសិសសទាាំងអស់កាឞ់ ន្រឤកចិ រវ
ត ុក

ធឦើរសឧរតិសារ្តសតកឣពុជារសជាឝិសធរឤយ

ឬរគូសឞទុកថ្ននក់

ក៏ ដូចជា

គួឥន្រោក់ សាំណួឥឱ្យរសសធៅឞឹងសាថឞោឡ

ឞិ ងករឣិ រឧសបឝឣ៌ ឥសស់សិសាឞុសិសស។
 កា ជូនដំ

ឹ ងដល់អាណាពាបាល ឬមាតារិតាស្ិស្ស

ឣុ ឞធឝវើដាំធណើឥវសសឞកិ ចស
ច ិ កា

ឤក ឬ

ឤិកាសាលាធឥៀឞ រគូសឞទុកថ្ននក់ ឬរគូដឹក

ាំររូឧធហាើ

ឦិេិរជូ ឞដាំ ណឹងដឦ់ម្តសិ ត ឬអាណាឡោបាឦសិសសជាឣុ ឞ។ កនុងឦិេិរធឞោះ ររូឧោាស់ឣកជាឣួ ឤឞូ ឧ
ធឦេវូឥស័ឡទ ន្ដឦអាចឱ្យឡួ កោរ់ ម្ឞោឡងាឤរសួឦកនុងកាឥសាកសួឥឡ័រ៌ម្ឞធហសងៗ (កាឥហតឦ់ដាំណឹង
ធឞោះគួ ឥធឝវើជាឦិេិររសធសើឥជាងរបាស់ធោឤលាសទឦ់)។

រគូររូឧធឦើកវឹ កចិរស
ត ិសសឱ្យជរម្សដាំ ណឹង

ឞិងសុាំ

កាឥអឞុញ្ញញរឡីឪឡុកម្តឤឥសស់ធគធោឤលាសទឦ់ ធដើ ឣបីសងាាញឡី កាឥធោឥឡ ឞិងវាំឞួឦេុ សររូឧ។
ង. កា ន្រងន្ចកត្ួនទី និងភា ៈកិចច

 សម្រាប់ម្ររូ
កនុងដាំ ធណើឥវសសឞកិ ចចសិការគូររូឧ៖
- ដឹ ក

ាំ ឞិងសរឣសសរឣួឦកឣមឧ ិឝីវសសឞកិចចសិកា

- កាំ ណរ់ចាំឞួឞសិសសឡី ៣០

ក់ ធៅ៤០

ក់ ឬឣួ ឤថ្ននក់ ន្រឣតង(តឣឦវធោឡជាក់ ន្សតង)

- ឡឞយឦ់សិសសឱ្យឤឦ់ឡីេឹឣ
ល សាឥថ្ឞកឣមឧ ិឝីវសសឞកិចស
ច ិ កា
- ន្សងន្ចកសិសសជារកុឣៗ ធោឤកនុងឣួ ឤរកុឣម្ឞោនឡី ១០

ក់ ធៅ ១២

ក់

- ធឥៀសចាំ សាំណួឥ ហតឦ់ឱ្យរកុឣឞី ឣួឤៗ សរម្ស់ សិកាន្សវងឤឦ់ ឞិងឡិ ោការកុឣ
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- ធឥៀសចាំសញ្ាីឧរតម្ឞសិសស
- ធឥៀសចាំសម្ាឥៈ ឬឯកសាឥរសឧរាិវីកន្ឞលង ន្ដឦររូឧធៅធឝវើវសសឞកិចចសិកា
- ោាស់ ឣកជាឣួ ឤឞូ ឧតរាងកឣមឧ ិឝី ឞិងធសៀឧធៅន្ណ
- ន្សងន្ចករួ

ាំវសសឞកិចចសិកា

វី សិសស

- ោាស់ ឣកជាឣួ ឤឞូ ឧការសម្គឦ់េួឞរគូ
ល
ឞិ ងអរតសញ្ញញណស័ ណណ
- ឤកជាស់ ជាឣួ ឤឦិេិរអឞុញ្ញញរធចញធោឤអាជាាឝឥន្ដឞដី
- ម្ឞរសអស់ សធគងាគោះសឋឣ

(ថ្ននាំធឡវយ)

ដូ ចជាថ្ននាំសាំបារ់ឡុឦឡាឞ

ថ្ននាំសាំបារ់ ជាំងឺរាក

ថ្ននាំសាំបារ់ ធតតេលូឞ ឈឺកាឦ ធរសងេយឦ់...។ឦ។
- ធឥៀសចាំ សម្ាឥៈសរម្ស់ឡិោការកុឣ (ហវឺរ រកោសលាសទាំងឝាំ រកោសរាឣ សេរ
ុ កថ្គឞត...)
- ធរជើ សធឥ ើសឣធឝោបាឤធឝវើដាំធណើឥណាឣួ ឤសឣរសស ឞិ ងធ្ល

សុឧរថិោឡ។ កឥណីជួ ឦ

ឥលឤឞត ររូឧជួ ឦឥលឤឞត ន្ដឦអាចចាក់ ន្េសោឡឤឞតឯកសាឥបាឞឡីវីតាំងរសឧរតិសារ្តសត
ដឦ់សិសសកាឞ់ន្ររសធសើឥ។
 សម្រាប់សិសស
កនុងដាំ ធណើឥវសសឞកិ ចចសិកាសិសសររូឧ ៖
- ឡិ ឞិរយឧរតម្ឞតឣរកុឣឞីឣួឤៗ (រសធ្លឞរកុឣ)
- ម្ឞធសៀឧធៅករ់ រតលាសទឦ់េួឞ
ល (សិ ក ធសៀឧធៅ ធមមថ្ដ )
- ម្ឞធសបៀងអាហាឥលាសទឦ់េួឞ
ល (បាឤ ឣាូស វឹក)
- ម្ឞការសម្គឦ់េួឞ
ល
- ម្ឞសម្ាឥៈធរសើ របាស់លាសទឦ់េួឞ(កន្ឞសង
ល
ឬរកម្ ឣួ ក ...)
- ររូឧពាក់ ឯកសណា
ា ឞដូ ចោនកនុងដាំ ធណើឥវសសឞកិ ចច ធដើ ឣបីងាឤរសួឦកនុងកាឥករ់
សម្គឦ់។
ច. ម ៀរចំន្្នកា ចំណាយ

ន្ហឞកាឥចាំណាឤធឦើវសសឞកិចចសិកាម្ឞដូចជា៖
- ចាំ ណាឤធឦើឣធឝោបាឤធឝវើដាំធណើឥ
- ចាំ ណាឤធឦើសម្ាឥៈ
- ចាំ ណាឤធឦើថ្លលអាហាឥ(អាហាឥសរឣឞ់ ឬអាហាឥថ្លៃររង់)
- ឞិ ងកាឥចាំណាឤធឦើថ្ននាំសធគងាគោះសឋឣជាធដើឣ។
៣.២. ដំម

ើ កា ស្កេមភាព

ក. េុនមពលមចញដំម

ើ

ឣុ ឞធឡឦធចញដាំ ធណើឥ រគូររូឧ៖
- ររួរឡិឞិរយឧរតម្ឞសិសសសាជាលមី (ធៅធ្មោះសិសសតឣរកុឣ)
- ររួរឡិឞិរយសម្ាឥៈវូធៅ ន្ដឦររូឧឤកធៅធរសើ របាស់កុងកឣម
ន
ឧ ិឝី
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- ឱ្យរសធ្លឞរកុឣឞី ឣួឤៗ ររូឧសាគឦ់សម្ជិ ករកុឣឱ្យបាឞចាស់ ធដើ ឣបីងាឤរសួឦរគស់
រគងចាំឞួឞសិសស
- ោក់ សវសញ្ញ
ា សរម្ស់ឱ្យសិសសអឞុឧរត ដូ ចជា ឣិឞររូឧធរសើ ពាកយអសុធរាោះ ធោឥឡោនធៅ
ឧ ិញធៅឣក ឤកចិ រវ
ត ុ កោក់ សាតស់ ឣិ ឞររូឧរសន្ឡងោនធឡឦធៅដឦ់វីកន្ឞលងវសសឞកិចច
សិកា...
- សរឣសសរឣួឦអាឥឣមណ៍ ឞិ ងសាមឥរី សិសសឱ្យដឹង ឣុឞធឡឦធឝវើដាំធណើឥ
- ឡឞយឦ់ឡីសាថឞោឡជាក់ ន្សតងឥសស់វីតាំងរសឧរតិសារ្តសតធ

ោះកុាំ ឱ្យសិសសរក់ សរអ័
ុល ឤខាលច

- រសសិឞធសើ សិសសណាម្នក់ម្ឞសាថឞោឡអ័ ឤខាលចខាលាំងចាំធពាោះសាថឞោឡធឞោះ រគូររូឧលាសអក
សិសសឣិ ឞឱ្យធៅចូ ឦឥួឣធឝវើដាំធណើឥធៅវសសឞកិ ចចសិកាធវ
ដឦ់អាណាឡោបាឦ ឬម្តសិ តសិសសធ
ខ. មពលម្វើដំម

ធោឤវូឥស័ឡជ
ទ ូ ឞដាំ ណឹង

ោះ។

ើ

ឣធឝោបាឤធឝវើដាំធណើឥសរ់ ន្សឞធៅតឣវី តាំងរសឧរតិសារ្តសត ន្ដឦររូឧធឝវើដាំធណើឥធៅជិ រ ឬឆ្ៃឤឡី
សាលាធឥៀឞ។ កឥណីវី តាំងឆ្ៃឤររឣូឧឱ្យធរសើរបាស់ឥលឤឞតជាឣធឝោបាឤធឝវើដាំធណើឥ រគូររូឧអឞុ ឧរតតឣឧ ិឝី
សារ្តសតដូចខាងធរកាឣ៖


កាឥធឝវើដាំធណើឥធោឤឥលឤឞត
 កាឥចាក់ន្េសោឡឤឞាឯកសាឥ៖ ធឡឦធឝវើដាំធណើឥធៅធឦើឥលឤឞត រគូររូឧចាក់ ន្េសោឡឤឞត
ឯកសាឥ ន្ដឦទាក់ វងឞឹ ងឥសសកឣពុជារសជាឝិ សធរឤយ ឱ្យសិសាឞុ សិសសបាឞវសស
ធដើឣបីសធងេើឞចាំ ធណោះដឹ ងសន្ឞថឣ។

រគូររូឧធឝវើកាឥធឥៀសរាស់ររួសៗ

កន្ឞលងន្ដឦររូឧធៅវសសឞកិ ចធច

ោះ។

 កាឥសធងេើរកឣមឧ ិឝីសសាឤ៖ រគូ ឬអនកដឹ ក
ដាំ ធណើឥធៅកនុងឥលឤឞត។

សន្ឞថឣជុាំឧ ិញវិ ដាោឡវី

ាំរកុឣររូឧសធងេើរកឣមឧ ិឝី សសាឤៗ កនុងធឡឦធឝវើ

សិសសអាចចូ ឦឥួឣសសាឤតឣឥឤៈកាឥធរចៀងកឣាឞត

ឬឞិទាឞធឥឿងកាំ ន្សលង ធដើ ឣបីសងេសឥ ិោកាសឥ ីករាឤ។


កាឥធឝវើដាំធណើឥធោឤឣធឝោបាឤលាសទឦ់េួឞឥសស់
ល
សស
ិ ស

ឣុ ឞធឡឦធឝវើដាំធណើឥ រគូររូឧរសជុាំ ន្សងន្ចកសិសសជារកុឣរូចៗ ឞិងធរជើ សធឥ ើសរសធ្លឞរកុឣធៅកនុង
រកុឣឞី ឣួឤៗធដើឣបីន្ណ
ន្ណ

ាំឡីឥធសៀសរគស់រគងសម្ជិករកុឣធឡឦធឝវើដាំធណើឥធៅតឣហលូឧ។

រគូដឹក

ាំររូឧ

ាំសិសសឡី ឥធសៀសធឝវើដាំធណើឥ (កង់ ឬឣូរូ) ធោឤររឣូឧឱ្យជិ ោះន្រឣួ ឤជួឥ ឞិងកាំ ណរ់ធឦបឿឞ ធដើឣបីឥកា

សុឧរថិោឡកនុងធឡឦធឝវើដាំធណើឥ។ រសធ្លឞរកុឣររូឧពាក់សាលកសញ្ញញជាសម្គឦ់ ររួរឡិ ឞិរយធឦើរកុឣឥសស់េួឞ
ល
ឞិ ងជួ ឤសរឣួឦចរាចឥណ៍។
គ. មពលមៅដល់ទីតា ំងររវត្តិសាស្រស្ត

ធៅធឡឦធៅដឦ់វីកន្ឞលងធឝវើទាឥុណកឣមរគូររូឧ៖
- ន្ណ

ាំសិសសធឝវើកាឥសមិងសាមឝិ៍ធោឥឡឧ ិញ្ញញណកខឞ(ធ កាឥតាំងអាឥឣមណ៍ធឞោះអាចធឝវើធឡើង

ឥឤៈធឡឦឡី ២

វី ឬ៣

វី ធដើ ឣបីឥ ាំឦឹកឧ ិញ្ញញណកខឞអ
ធ នកសាលស់ ធោឤអឤុរិឝ
ត ឣ៌ ឞិ ងឥ ាំឦឹក

ដឦ់វុកខឦាំបាកឥសស់រសជាជឞកឣពុជាទាាំងអស់ ន្ដឦឆលងការ់ ឥសសកឣពុជារសជា
ឝិ សធរឤយ)
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- ធឝវើឡិឝីសងសុកូ ឦឧវទិសសុណយកុ សឦដឦ់ជឞឥងធរោោះ

ន្ដឦបាឞបារ់សង់ជីឧ ិរធៅកនុង

ឥសសកឣពុជារសជាឝិសធរឤយ

- ន្ណ

ាំសិសសឱ្យឤកចិ រវ
ត ុកោក់ សាតស់ កាឥឡឞយឦ់ន្ណ

រាំ ណាងចាស់រឡឹ ទាធចាឥយ ឬសាកសីឥស់ (២

ក់ ឬ៣

ាំឡីឣគគុធវទសក៏សហគឣឞ៍ដូចជា
ក់) ន្ដឦធៅឥស់រាឞម្ឞជីឧ ិរឡី

ឥសសកឣពុជារសជាឝិសធរឤយ

- ធឦើកវឹកចិ រឱ្
ត យសិសសទាាំងអស់ធឝវើកាឥករ់ រត ឞិ ងធលាសតរកាឥឤកចិរតវុកោក់ធឦើដាំធណើឥ
វសសឞកិចចធឞោះ ធោឤហាឞសួឥសាំណួឥធហសងៗ ជុាំ ឧ ិញវី តាំងរសឧរតិសារ្តសត។
- រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ររូឧឤកចិ រវ
ត ុ កោក់ ធឦើហឦសោះពាឦ់សាថឞោឡហលូឧចិ រឥត សស់

សិសសកនុងធឡឦវសសឞកិចស
ច ិកា។

ឃ. មរកាយរញ្ច រ់កា មដើ ទស្សន

ធរកាឤឡីសញ្ចស់ កាឥធដើឥវសស

ឞិងសកឣមោឡ

ឥួចឣក រគូររូឧធឥៀសចាំកិចឡ
ច ិ ោការកុឣឝាំ ឣួឤ

ធដើឣបីធឝវើកាឥឆលុោះសញ្ញ
ច ង
ាំ ឡី អាឥឣមណ៍ សវឡិ ធសាឝ ឞិងកាឥន្ចកឥ ាំន្ឦកឡី ធឥឿងរាឧទាាំងធ

ោះ។ ចាំ ណុចសាំខាឞ់ៗ

សរម្ស់ កាឥឡិ ោការកុឣ ឞិ ងកាឥឆលុោះសញ្ញ
ច ង
ាំ ៖

- កាឥឡិោការកុឣរូច៖ ររូឧធឝវើកាឥន្សងន្ចករកុឣជាលមី ឬឥការកុឣចាស់ធោឤហតឦ់សាំណួឥ
ន្ដឦម្ឞឡីឣុឞដឦ់ឡួកធគឡិ ោការកុឣធឡើងឧ ិញ។
- សវសងាាញឦវធហឦឡិោកា៖ ស ទ ស់ ឡីឡិោការកុឣឥួចរាឦ់ រកុឣឞី ឣួឤៗ ររូឧធឡើងធឝវើ
សវសងាាញអាំឡីឦវធហឦន្ដឦវវួ ឦបាឞ ធដើ ឣបីន្ចកឥ ាំន្ឦកធៅកាឞ់រកុឣឝាំ។ កនុងធឡឦធឝវើ
សវសងាាញរកុឣ រគូររូឧធឝវើកាឥសរឣសសរឣួឦរកុឣឞីឣួឤៗ ឞិងសធងខសឦវធហឦថ្ឞកិចច
ឡិ ោកាទាាំងធ

ោះ។

- សាំណួឥ-ចធឣលើឤ៖ សវសងាាញឞី ឣួឤៗ រគូររូឧសធងេើរឱ្កាសឱ្យសិសសសួឥសាំណួឥ ន្ដឦ
ឡួ កធគឆៃឦ់ធៅធឦើសវសងាាញឥសស់រកុឣឞីឣួឤៗ។
- ធោសឦ់សន្ឞថឣ ឞិងឣរិន្កឦឣអ៖ រគូររូឧជួ ឤសាំ ធឡញសន្ឞថឣឞូ ឧចាំ ណុចេវោះខារ ន្ដឦរកុឣ
ឞី ឣួឤៗ ធឆលើឤឣិឞបាឞធឡញធឦញ ធហើឤរកុឣដថ្វធវៀរក៏ អាចជួ ឤសាំ ធឡញសន្ឞថឣតឣ
ឥឤៈគាំ ឞិរធោសឦ់ ឞិងកាឥឤឦ់ធ
- កាឥន្ចកឥ ាំន្ឦក

ើញឥសស់េួឞធៅកន
ល
ុងដាំ ធណើឥវសសឞកិ ចធច ឞោះ។

ឞិងកាឥឆលោះសញ្ញ
ច ង
ាំ ៖
ុ

ធរកាឤឡីវសសឞកិ ចឥច ច
ួ សិសសអាចម្ឞអាឥឣមណ៍

ឞិ ងកាឥគិរធហសងៗោនធៅធឡឦឡួកធគបាឞធ

ើញវិដោ
ា ឡជាក់ ន្សតង។ ដូធចនោះរគូររូឧធឦើក

វឹ កចិ រតសិសសធឝវើកាឥន្ចកឥ ាំន្ឦកអាឥឣមណ៍ ឞិងកាឥគិ រឥសស់េួឞធៅដឦ់
ល
អក
ន ដថ្វ។

- កាឥចងរកងឦវធហឦឡិោកា៖

ឦវធហឦថ្ឞកាឥឡិ ោការកុឣឞីឣួឤៗ

ររូឧឤកឣកឥួឣ

សញ្ូច ឦោន ធហើឤចងរកងជាឯកសាឥឣួ ឤសរម្ស់រឣេឦ់វុកកនុងសណាណឦ័ឤសាលាធឥៀឞ
សរម្ស់ សិសសជាំ

ឞ់ធរកាឤបាឞសិកាធឥៀឞសូររសឞតធវៀរ។

- កាឥធឦើកវឹកចិរ៖ា រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ររូឧហាឦ់ជាស័ ណណសឥធសើឥ ឬឦិេិរសញ្ញ
ា ក់

ឡី សានថ្ដធៅឱ្យរកុឣសិសសណាឣួ ឤន្ដឦវវួ ឦបាឞឦវធហឦឦអ ធដើឣបីហតឦ់ជាកាឥធឦើក
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វឹ កចិ រធត ៅកាឞ់ឡួកធគ ឞិ ងជាំ ឥញ
ុ ឱ្យឡួកធគឤកចិរតវុកោក់ សិកាសន្ឞថឣធឦើរសឧរតិសារ្តសត
ឥសសកឣពុជារសជាឝិសធរឤយ។
៣.៣. ដំម

ើ កា មរកាយស្កេមភាព


កា វាយត្នេលមលើកា យល់ដឹង រស្់ស្ស្
ិ ស

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ អាចសញ្ូច ឦសាំណួឥធៅកនុងឧ ិញ្ញញសារសឡងរសចាាំន្េ ធដើ ឣបីវាឤរថ្ឣលកាឥ
ឤឦ់ដឹងឥសស់សិសស។
រគូដឹក



កា តាេោន្លរ៉ះពាល់សាថនភាព្លវចិ
ត្ត
ូ

ធរកាឤថ្លៃសញ្ចស់ ដាំធណើឥវសសឞកិចចសិកា រគូដឹក

ាំ

ឬរគូសឞទុកថ្ននក់

ររូឧតឣោឞឡី សាថឞោឡ

ហលូឧចិ រឥត សស់សិសស ដូ ចជាអាកាឥៈរក់ សរ
អ័ ឤខាលច ឥធឧ ើឥវាឤ...ធដើ ឣបីរាឤកាឥណ៍ជូឞ ឤកសាលា
ុល
ឬឪឡុ ក ម្តឤ អាណាឡោបាឦ រគូធឡវយជាំ ញ (សូឣធឣើ ឦឡ័រ៌ម្ឞឦឣអិរធៅកនុងឧសសឣព័ឞធវាំឡ័ឥ...)។
 ស្ំ

ួ ពិភាការកុេ

ខាងធរកាឣធឞោះ គឺ ជាសាំណួឥឣួ ឤចាំ ឞួឞន្ដឦរគូអាចឤកធៅអឞុ ឧរតឞ៍កុងដាំ
ន
ធណើឥវសសឞកិ ចចសិកា
ធឞោះ។
១.ចូ ឥសអូឞឡិឡណ៌

អាំឡីសាថឞោឡឥស់ធៅឥសស់ជឞឥងធរោោះកនុងឣឞទីឥ

ុាំោង
ាំ កនុងឥសសកឣពុជា

រសជាឝិសធរឤយ។
២.ចូឥសអួឞធឥៀសរាស់ ឡីឥច

សឣព័ឞធថ្ឞកាឥរគស់ រគងកនុងឣឞទីឥ

ុាំោាំងកនុងឥសសកឣពុជារសជា

ឝិ សធរឤយ។
៣.ចូ ឥសអូឞធឥៀសរាស់ឡីហឦសោះពាឦ់អាឥឣមណ៍ឥសស់រសជាជឞ

ន្ដឦឥស់ធៅកនុងឥសសកឣពុជា

រសជាឝិ សធរឤយ។
 ស្មាាល់

កនុងកឥណីសិសសម្ឞធរចើឞរកុឣ រគូររូឧឥកសាំណួឥសន្ឞថឣ ន្ដឦទាក់វងធៅឞឹងវីតាំងរសឧរតិសារ្តសត

ឱ្យបាឞសឣរសស

ឞិងសធរឣចបាឞឞូ ឧឧរថុសាំ ណង

ន្ដឦធឤើងចង់ បាឞ

ធរកាឤធឡឦដាំធណើឥវសសឞកិចច

សិកាធឞោះររូឧបាឞសញ្ចស់។
៤. មស្ចកដស្
ី ននោ
ិ ា ន

កាឥធឝវើដាំធណើឥវសសឞកិ ចស
ច ិកាធៅវីកន្ឞលង

ុាំោង
ាំ ឬឣឞទីឥសឞតិសុេ ហតឦ់ឞូឧចាំធណោះដឹងលមីៗសន្ឞថឣ

ធវៀរដឦ់សិសាឞុ សិសស ធឦើធឣធឥៀឞសតីឡីរសឧរតិសារ្តសតកឣពុជារសជាឝិ សធរឤយ។ ឡួកធគវវួ ឦបាឞឡ័ រ៌ម្ឞ
ឦឣអិរឡី រសឧរតិវីតាំងកន្ឞលង
ោាំង

ុាំោាំង (ឣឞទីឥសឞតិសុេ) ធហរុ កាឥណ៍

រឡឣទាាំងសន្ឣតងចិរតអាណិរអាសូឥចាំ ធពាោះជឞឥងធរោោះ

រសឧរតិសារ្តសតធឞោះវុ កសរម្ស់ ឣឞុ សសជាំ
ដឦ់រគូកុងកាឥធឥៀសចាំ
ន
ឞិងដឹ ក

ហឦសោះពាឦ់ឥសស់អនកជាស់

ុាំ

ឞិងចូ ឦឥួឣចាំ ន្ណកកនុងកាឥន្លឥកាវី តាំង

ឞ់ធរកាឤ។ ឣោងធវៀរ ធឣធឥៀឞធឞោះ ជាឯកសាឥជួ ឤសរឣួឦ

ាំសិសសឡី សាលាធឥៀឞ ធៅវសសឞកិ ចចសិកាធៅវី កន្ឞលង

កឣពុជារសជាឝិ សធរឤយ។
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ុាំោង
ាំ កនុងឥសស

មេម ៀនទី៣
ដំម

ើ ទស្សនកិចចស្ក
ិ ាមៅទីកន្នលងការ់ស្មាលរ់ ឬកន្នលងរររពឹត្ត
អំមពើេនុស្សឃត្

សកឣមោឡជី កឥធត
ត ន្សវកឥកអដាិធ្លរុ ជឞឥងធរោោះន្ដឦសាលស់ កុ ងសឣ័
ន
ឤន្េមឥរកហឣកនុងឆ្នាំ២០០១ ធៅឧរតសាំធរាងកនុង

ុាំសាំធរាងកនុង ធេរតបារ់ ដាំសង

(ឥូសោឡហតឦ់ធោឤគណៈកម្មឝិ កាឥធកឥដាំ ន្ណឦថ្ឞកាឥចងចាាំ ៣ឆ្នាំ ៨ ន្េ ២០ថ្លៃ

ុាំ សាំធរាង)

ើ
១. មស្ចកដីម្ដេ
វី កន្ឞលងកាស់ សម្លស់ ឣឞុ សសកនុងឥសសកឣពុជារសជាឝិ សធរឤយ គឺ ជាវីកន្ឞលងន្ដឦឆ្មាំគុកបាឞ

ាំជឞឥង

ធរោោះឤកធៅសម្លស់ ធោឤវាឤឞឹងរបូងចស ដាំសង កាាំធអលើង។ឦ។ ោគធរចើ ឞជឞឥងធរោោះររូឧ ធគឤកធៅ
សម្លស់ ជារកុឣៗ ឥួចកស់កុងឥធត
ន
ត ឥួឣ។ ធៅវី កន្ឞលងឣួ ឤចាំឞួឞ ឥធត
ត សាកសឡររូឧបាឞជឞឥងធរោោះជី ក
ធោឤេលួឞឯង ចាំ ន្ណកឣួឤចាំ ឞួឞធវៀរ គឺជីកធោឤធឡជឈោដ។ ធោងតឣកាឥសិការសាឧរជាឧឥសស់
ឣជឈឣណឌឦឯកសាឥកឣពុជាឡី ឆ្នាំ១៩៩៥ ដឦ់ឆ្នាំ២០០៥ បាឞឱ្យដឹងថ្នវី តាំងឣឞុ សសោរ ធៅកនុងឥសស
កឣពុជារសជាឝិ សធរឤយម្ឞចាំ ឞួឞ៣៩០ កន្ឞលង ឥធត
ត សាកសឡសឥុស ២៨.៨៣៣ ឥធត
ត ឞិ ងចាំ ឞួឞឣឞទីឥ

ុាំ

ោាំងសឥុស១៩៦ កន្ឞលង។ សចចុសបឞន ឥធត
ត ោគធរចើឞររូឧបាឞឥលាឤបារ់ ធោឤសាឥកតតឝឣមជារិ (វឹក
ជាំ ឞឞ់ ...) កតតឣឞុ សស (ឤកដីធឝវើកសិកឣម...)។ ស ទ ស់ឡីឥសសកឣពុជារសជាឝិ សធរឤយដួ ឦឥឦាំ រសជាជឞកឣពុជា
ន្ដឦឥួចឡីធសចកតីសាលស់ កុងឥសសធ
ន

ោះ បាឞ

ាំោនជី កឥធត
ត សាកសឡឣួ ឤចាំឞួឞ ធដើឣបីរសឣូ ឦអដាិធ្លរុ ឤក

ធៅឥកាវុកធៅវី សុឧរថិោឡណាឣួ ឤ ដូចជាធចរិ ឤ សូ ជឞី ឤសាថឞ។
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២. វត្ថរំ
ុ

ង
- ឡណ៌

ឡីវីតាំងសម្លស់ឣឞុ សស

- ឡិ ោកាលាសលស់សូឥធោសឦ់
ា
ឥវាងអនកចូ ឦឥួឣ ឞិ ងសាកសីឥស់ ឬចាស់រឡឹ ទាធចាឥយ
- សណុត ោះគាំឞិររសលាញ់
ឣឞុ សសជាំ

ឞិ ងន្លឥកាវី តាំងរសឧរតិសារ្តសត

ធដើឣបីវុកជាកាឥចងចាាំសរម្ស់

ឞ់ ធរកាឤ។

៣. លំន ំស្កេមភាព
ដាំ ធណើឥវសសឞកិ ចចសិកាធៅកាឞ់ វីកន្ឞលងកាស់ សម្លស់ ឬកន្ឞលងរសរឡឹ រអ
ត ាំ ធឡើ ឣឞុសសោរ ហតឦ់ហឦ
រសធោជឞ៍ ជាធរចើ ឞ
កន្ឞលងកាស់ សម្លស់
ធឞោះ

ដឦ់សិសាឞុ សិសស ឞិងរគូសធរងៀឞ កនុងកាឥសិកាន្សវងឤឦ់ឡីរសឧរតិធឥឿងរាឧថ្ឞវី
ន្ដឦបាឞរសរឡឹរតធៅកនុងឥសសកឣពុជារសជាឝិសធរឤយ។

សិសាឞុ សិសសឞឹងបាឞធ

ើញឡីសាថឞោឡថ្ឞវី កន្ឞលងសម្លស់ឣឞុ សស

កនុងដាំធណើឥវសសឞកិចចសិកា
សាតស់ ឡីរសឧរតិធឥឿងរាឧថ្ឞកាឥ

សម្លស់ ន្ដឦធឥៀសរាស់ធោឤសាកសីឥស់ (អនកន្ដឦធ្លលស់ ឆង
ល ការ់ឥសសកឣពុជារសជាឝិ សធរឤយ) ធ
ជឞឥងធរោោះ ឥធត
ត សាកសឡ ឧសកឥណ៍

ើញអដាិធ្លរុ

ឞិងដឹ ងឡី ឥធសៀសធហសងៗ ថ្ឞកាឥរគស់ រគងអនកធទាសជាធដើឣ។

វី កន្ឞលងកាស់ សម្លស់ ឣឞុ សសកនុងឥសសកឣពុជារសជាឝិ សធរឤយ ម្ឞធៅកន្ឞលងធហសងៗោន ដូចជាវី តាំងដី វួឦ
ហុឣឡ័វធធោឤថ្រឡ វី តាំងតឣសធណា
ត ឤន្រឡក ឬសទឹង ឞិងវី តាំងសឥ ិធឧណឧរតអារាឣជាធដើឣ។
៣.១. ដំម

ើ កា េុនស្កេមភាព

ក. កា ម ៀរចំេុនមពលម្វើស្កេមភាព
កាឥធឥៀសចាំឣុឞធឡឦធឝវើសកឣមោឡ គឺ ជាកាឥធឥៀសចាំ ន្ហឞកាឥកាឥងាឥឣុឞថ្លៃអឞុ ឧរតសកឣមោឡឣកដឦ់
ធដើឣបីឱ្យកឣមឧ ិឝីវសសឞកិចស
ច ិកាដាំ ធណើឥកាឥធៅឥឦូឞ ឞិងវវួ ឦបាឞធជាគជ័ ឤ។ កាឥធឥៀសចាំ ទាាំង ធ

ោះ

ម្ឞដូចជា គធរម្ងចាំណាឤលឧ ិកា ឦិេិរសានឣធហសងៗ កាឥកាំ ណរ់វីកន្ឞលង កាឦសឥ ិធចេវ កាឥហតឦ់
ដាំ ណឹងដឦ់សិសស ឞិងម្តសិ ត ឬអាណាឡោបាឦសិសស កាឥធសនើសុាំកាឥអឞុញ្ញញរឡី អាជាាឝឥ ឞិងសាកសី
ឥស់ ឬឣគគុធវទសក៏ សហគឣឞ៍ កាឥធឥៀសចាំ ឯកសាឥពាក់ ឡ័ឞធធៅឞឹ ងដាំ ធណើឥវសសឞកិចចសិកា កាឥន្សងន្ចករួ
វី (រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ សិសស) ឞិងកាឥធឥៀសចាំសម្ាឥៈជាធដើឣ។

កាំណរ់សម្គឦ់៖ រគូដឹក
កិ ចចសិកា ឣុឞធឡឦ

ាំសិសសធៅវីកន្ឞលងធ

ខ. កា កំ
រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់គួឥធៅធឣើ ឦវី តាំងរសឧរតិសារ្តសត ន្ដឦររូឧធៅវសសឞ
ោះ។

ត្់កាលរ ិមចេទននកា មចញដំម

ើ

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ឞិ ងសិសសររូឧកាំ ណរ់ កាឦសឥ ិធចេវឱ្យបាឞចាស់លាស់។ កាឥកាំណរ់

កាឦសឥ ិធចេវធឞោះ ររូឧឥកធឡឦធឧលាសឣឥឣយណាឣួ ឤ ធដើឣបីឱ្យរគូ ឞិងសិ សសម្ឞធឡឦធឧលារគស់រោឞ់កុង
ន
កាឥធឥៀសចាំ ឞិងធររៀឣេលូឞចូឦឥួឣកឣមឧ ិឝីវសសឞកិចចសិកាធឞោះជាឣុ ឞ។
គ. កា ស្ុអ
ំ នុញ្ញ
ា ត្ពីអាជ្ញា្ ន្ដនដី
ឣុ ឞធឡឦធឥៀសចាំដាំធណើឥវសសឞកិចចសិកា រគូដឹក

ាំ ឬសឞទុកថ្ននក់ ម្ឞរួ

វី សាំខាឞ់ណាស់កុង
ន

កាឥោក់ឦិេិរន្ដឦធចញឡី សាលាឥសស់េួឞកាំ
ល
ឡុងសធរងៀឞ ជូ ឞធៅអាជាាឝឥន្ដឞដី ធដើឣបីសុាំកាឥអឞុ ញ្ញញរធឝវើ
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វសសឞកិចចសិកា។ ជាកាឥរសធសើឥណាស់ រសសិឞធសើ រគូសឞទុកថ្ននក់ អាចវាំ

ក់ វាំឞងតឣវូ ឥស័ឡទជាឣុឞធដើ ឣបី

ោក់ ឦិេិរ ធហើឤវវួ ឦឡ័រ៌ម្ឞកាឞ់ ន្រឦឣអិរជុាំឧ ិញកាឥធឥៀសចាំឦិេិរធសនើសុាំកាឥអឞុ ញ្ញញរធឞោះ។
ធៅកនុងឦិេិរធសនើសុាំកាឥអឞុ ញ្ញញរ ររូឧសញ្ញ
ា ក់ ឡីវីតាំងឡិររបាកដ កាឦសឥ ិធចេវ ឞិងចាំឞួឞអនកចូ ឦ
ឥួឣ។ ធៅកនុងធ

ោះន្ដឥ រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ររូឧោាស់ ឣកជាឣួ ឤឞូ ឧឦិេិរធសនើសុាំសាកសីឥស់ (អនកន្ដឦ

ធៅឥស់រាឞម្ឞជី ឧ ិរឡីឥសសន្េមឥរកហឣ
ឬធសនើសុាំឣគគុធវទសក៏កុងរាំ
ន សឞ់
រគូដឹក

ឬអនកធ្លលស់ឥស់ធៅវី តាំងកន្ឞលងធ

ន្ដឦររូឧធឝវើដាំធណើឥវសសឞកិចចសិកា។

ាំឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ក៏អាចធឝវើវាំ

ធោឤលាសទឦ់)

កាឥជូឞដាំ ណឹង

ឃ. កា ្តលដ
់ ំ

ឹ ងពីដំម

 កា ្តលដ
់ ំ

ឹ ងដល់ស្ស្
ិ ស

ចាំ ឞួឞម្នក់

ឬកាឥធសនើសុាំធឞោះ

ក់ វាំឞងធោឤលាសទឦ់ធៅកាឞ់ អក
ន រគស់រគងរាំ សឞ់ ទាាំងធ

ោះហងន្ដឥ។

ើ ទស្សនកិចចស្ក
ិ ា

ធរកាឤឡី កាឥធសនើសុាំវវួ ឦបាឞធជាគជ័ ឤធហើឤរគូដឹក
ឣករសជុាំ ោន

ោះ

ធដើ ឣបីហតឦ់ដាំណឹងឡីកឣមឧ ិឝី វសសឞកិ ចស
ច ិ កា

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ររូឧរបាស់ សិសសទាាំងអស់
ឞិ ងឱ្យសិសសធឥៀសចាំ សម្ាឥៈ

ឞិងធររៀឣេលឞ
ូ

ចូ ឦឥួឣកឣមឧ ិឝី វសសឞកិ ចស
ច ិកាធឞោះ។ រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ររូឧធឝវើកាឥន្សងន្ចកសិសសជារកុឣរូចៗ

ន្ដឦកនុងឣួ ឤរកុឣម្ឞសម្ជិ កឡី ១០ ធៅ១២

ក់ ឞិ ងម្ឞរសធ្លឞរកុឣម្នក់ ធដើ ឣបីហតឦ់ោឡងាឤរសួឦ

កនុងកាឥរគស់រគងសិសស ឞិងឡិ ោកាហងន្ដឥ។ រគូគួឥហតឦ់ឞូឧសាំណួឥសរម្ស់ រកុឣឞីឣួឤៗជាឣុឞ ធដើ ឣបីឱ្យ
សិសសងាឤរសួឦឥកចធឣលើឤកនុងធឡឦវសសឞកិចចសិកា
ោក់ កុងកាឥសិ
ន
កាន្សវងឤឦ់ន្លឣឣួ ឤករឣិ រធវៀរ
កន្ឞលងរសឧរតិសារ្តសតលាសទឦ់។

រគូដឹក

ាំ

ឞិងជាំឥញ
ុ ឱ្យសិសសទាាំងអស់កាឞ់ ន្រឤកចិ រវ
ត ុក

ធឦើរសឧរតិសារ្តសតកឣពុជារសជាឝិ សធរឤយ

ក៏ ដូចជាវី

ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ គួឥន្រោក់ សាំណួឥឱ្យរសសធៅឞឹងសាថឞោឡ

ឞិង

ករឣិ រឧសបឝឣ៌ ឥសស់សិសាឞុសិសស។
 កា ជូនដំ

ឹ ងដល់អាណាពាបាល ឬមាតារិតាស្ិស្ស

ឣុ ឞធឝវើដាំធណើឥវសសឞកិ ចស
ច ិ កា

ឤក ឬ

ឤិកាសាលាធឥៀឞ រគូសឞទុកថ្ននក់ ឬរគូដឹក

ាំររូឧធហាើ

ឦិេិរជូ ឞដាំ ណឹងដឦ់ម្តសិ ត ឬអាណាឡោបាឦសិសសជាឣុ ឞ។ កនុងឦិេិរធឞោះររូឧោាស់ឣកជាឣួ ឤឞូ ឧ
ធឦេវូឥស័ឡទ ន្ដឦអាចឱ្យឡួ កោរ់ ម្ឞោឡងាឤរសួឦកនុងកាឥសាកសួឥឡ័រ៌ម្ឞធហសងៗ (កាឥហតឦ់ដាំណឹង
ធឞោះគួ ឥធឝវើជាឦិេិររសធសើឥជាងរបាស់ធោឤលាសទឦ់)។

រគូររូឧធឦើកវឹ កចិរស
ត ិសសឱ្យជរម្សដាំ ណឹង

ឞិងសុាំ

កាឥអឞុញ្ញញរឡីឪឡុកម្តឤឥសស់ធគធោឤលាសទឦ់ ធដើ ឣបីសងាាញឡី កាឥធោឥឡ ឞិងវាំឞួឦេុ សររូឧ។
ង. កា ន្រងន្ចកត្ួនទី និងភា ៈកិចច

 សម្រាប់ម្ររូ
កនុងដាំ ធណើឥវសសឞកិ ចចសិការគូររូឧ៖
- ដឹ ក

ាំ ឞិងសរឣសសរឣួឦកឣមឧ ិឝីវសសឞកិចចសិកា

- កាំ ណរ់ចាំឞួឞសិសសឡី ៣០

ក់ ធៅ៤០

ក់ ឬឣួ ឤថ្ននក់ ន្រឣតង(តឣឦវធោឡជាក់ ន្សតង)

- ឡឞយឦ់សិសសឱ្យឤឦ់ឡីេឹឣ
ល សាឥថ្ឞកឣមឧ ិឝីវសសឞកិចស
ច ិ កា
- ន្សងន្ចកសិសសជារកុឣៗ ធោឤកនុងឣួ ឤរកុឣម្ឞោនឡី ១០

ក់ ធៅ ១២

ក់

- ធឥៀសចាំ សាំណួឥ ហតឦ់ឱ្យរកុឣឞី ឣួឤៗ សរម្ស់ សិកាន្សវងឤឦ់ ឞិងឡិ ោការកុឣ
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- ធឥៀសចាំសញ្ាីឧរតម្ឞសិសស
- ធឥៀសចាំសម្ាឥៈ ឬឯកសាឥរសឧរាិវីកន្ឞលង ន្ដឦររូឧធៅធឝវើវសសឞកិចចសិកា
- ោាស់ ឣកជាឣួ ឤឞូ ឧតរាងកឣមឧ ិឝី ឞិងធសៀឧធៅន្ណ
- ន្សងន្ចករួ

ាំវសសឞកិចចសិកា

វី សិសស

- ោាស់ ឣកជាឣួ ឤឞូ ឧការសម្គឦ់េួឞរគូ
ល
ឞិ ងអរតសញ្ញញណស័ ណណ
- ឤកជាស់ ជាឣួ ឤឦិេិរអឞុញ្ញញរធចញធោឤអាជាាឝឥន្ដឞដី
- ម្ឞរសអស់ សធគងាគោះសឋឣ

(ថ្ននាំធឡវយ)

ដូ ចជាថ្ននាំសាំបារ់ឡុឦឡាឞ

ថ្ននាំសាំបារ់ ជាំងឺរាក

ថ្ននាំសាំបារ់ ធតតេលូឞ ឈឺកាឦ ធរសងេយឦ់...។ឦ។
- ធឥៀសចាំ សម្ាឥៈសរម្ស់ឡិោការកុឣ (ហវឺរ រកោសលាសទាំងឝាំ រកោសរាឣ សេរ
ុ កថ្គឞត...)
- ធរជើ សធឥ ើសឣធឝោបាឤធឝវើដាំធណើឥណាឣួ ឤសឣរសស ឞិ ងធ្ល

សុឧរថិោឡ។ កឥណីជួ ឦ

ឥលឤឞត ររូឧជួ ឦឥលឤឞត ន្ដឦអាចចាក់ ន្េសោឡឤឞតឯកសាឥបាឞឡីវីតាំងរសឧរតិសារ្តសត
ដឦ់សិសសកាឞ់ន្ររសធសើឥ។
 សម្រាប់សិសស
កនុងដាំ ធណើឥវសសឞកិ ចចសិកាសិសសររូឧ ៖
- ឡិ ឞិរយឧរតម្ឞតឣរកុឣឞីឣួឤៗ (រសធ្លឞរកុឣ)
- ម្ឞធសៀឧធៅករ់ រតលាសទឦ់េួឞ
ល (សិ ក ធសៀឧធៅ ធមមថ្ដ )
- ម្ឞធសបៀងអាហាឥលាសទឦ់េួឞ
ល (បាឤ ឣាូស វឹក)
- ម្ឞការសម្គឦ់េួឞ
ល
- ម្ឞសម្ាឥៈធរសើ របាស់លាសទឦ់េួឞ(កន្ឞសង
ល
ឬរកម្ ឣួ ក ...)
- ររូឧពាក់ ឯកសណា
ា ឞដូ ចោនកនុងដាំ ធណើឥវសសឞកិ ចច ធដើ ឣបីងាឤរសួឦកនុងកាឥករ់
សម្គឦ់។
ច. ម ៀរចំន្្នកា ចំណាយ

ន្ហឞកាឥចាំណាឤធឦើវសសឞកិចចសិកាម្ឞដូចជា៖
- ចាំ ណាឤធឦើឣធឝោបាឤធឝវើដាំធណើឥ
- ចាំ ណាឤធឦើសម្ាឥៈ
- ចាំ ណាឤធឦើថ្លលអាហាឥ(អាហាឥសរឣឞ់ ឬអាហាឥថ្លៃររង់)
- ឞិ ងកាឥចាំណាឤធឦើថ្ននាំសធគងាគោះសឋឣជាធដើឣ។
៣.២. ដំម

ើ កា ស្កេមភាព

ក. េុនមពលមចញដំម

ើ

ឣុ ឞធឡឦធចញដាំ ធណើឥ រគូររូឧ៖
- ររួរឡិឞិរយឧរតម្ឞសិសសសាជាលមី (ធៅធ្មោះសិសសតឣរកុឣ)
- ររួរឡិឞិរយសម្ាឥៈវូធៅ ន្ដឦររូឧឤកធៅធរសើ របាស់កុងកឣម
ន
ឧ ិឝី
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- ឱ្យរសធ្លឞរកុឣឞី ឣួឤៗ ររូឧសាគឦ់សម្ជិ ករកុឣឱ្យបាឞចាស់ ធដើ ឣបីងាឤរសួឦរគស់
រគងចាំឞួឞសិសស
- ោក់ សវសញ្ញ
ា សរម្ស់ឱ្យសិសសអឞុឧរតដូចជា
ឧ ិញធៅឣក

ឤកចិរតវុកោក់ សាតស់

ឣិឞររូឧធរសើ ពាកយអសុធរាោះ

ធោឥឡោនធៅ

ឣិឞររូឧរសន្ឡងោនធឡឦធៅដឦ់វីកន្ឞលងវសសឞ

កិ ចចសិកា...
- សរឣសសរឣួឦអាឥឣមណ៍ ឞិ ងសាមឥរី សិសសឱ្យដឹងឣុឞធឡឦធឝវើដាំធណើឥ
- ឡឞយឦ់ឡីសាថឞោឡជាក់ ន្សតងឥសស់វីតាំងរសឧរតិសារ្តសតធ

ោះ

ខាលច

កុាំឱ្យសិសសរក់សរអ័
ុល ឤ

- រសសិឞធសើ សិសសណាម្នក់ម្ឞសាថឞោឡអ័ ឤខាលចខាលាំងចាំធពាោះសាថឞោឡធឞោះ
រគូររូឧលាសអកសិសសឣិឞឱ្យធៅចូ ឦឥួឣធឝវើដាំធណើឥធៅវសសឞកិចចសិកាធវ
ធោឤវូ ឥស័ឡទជូឞដាំណឹងដឦ់អាណាឡោបាឦ ឬម្តសិ តសិសសធ
ខ. មពលម្វើដំម

ោះ។

ើ

ឣធឝោបាឤធឝវើដាំធណើឥសរ់ ន្សឞធៅតឣវី តាំងរសឧរតិសារ្តសត

ន្ដឦររូឧធឝវើដាំធណើឥធៅជិ រ

ឬឆ្ៃឤ

ឡី សាលាធឥៀឞ។ កឥណីវីតាំងឆ្ៃឤររឣូឧឱ្យធរសើរបាស់ឥលឤឞតជាឣធឝោបាឤធឝវើដាំធណើឥ រគូររូឧអឞុ ឧរតតឣ
ឧ ិឝី សារ្តសតដូចខាងធរកាឣ៖


កាឥធឝវើដាំធណើឥធោឤឥលឤឞត
 កាឥចាក់ន្េសោឡឤឞាឯកសាឥ៖ ធឡឦធឝវើដាំធណើឥធៅធឦើឥលឤឞត រគូររូឧចាក់ ន្េសោឡឤឞត
ឯកសាឥ ន្ដឦទាក់ វងឞឹ ងឥសសកឣពុជារសជាឝិ សធរឤយ ឱ្យសិសាឞុ សិសសបាឞវសស
ធដើឣបីសធងេើឞចាំ ធណោះដឹ ងសន្ឞថឣ។

រគូររូឧធឝវើកាឥធឥៀសរាស់ររួសៗ

កន្ឞលងន្ដឦររូឧធៅវសសឞកិ ចធច

ោះ។

 កាឥសធងេើរកឣមឧ ិឝីសសាឤ៖ រគូ ឬអនកដឹ ក
ដាំ ធណើឥធៅកនុងឥលឤឞត។

សន្ឞថឣជុាំឧ ិញវិ ដាោឡវី

ាំរកុឣររូឧសធងេើរកឣមឧ ិឝី សសាឤៗ កនុងធឡឦធឝវើ

សិសសអាចចូ ឦឥួឣសសាឤតឣឥឤៈកាឥធរចៀងកឣាឞត

ឬឞិ ទាឞធឥឿងកាំ ន្សលង ធដើ ឣបីសងេសឥ ិោកាសឥ ីករាឤ។


កាឥធឝវើដាំធណើឥធោឤឣធឝោបាឤលាសទឦ់េួឞឥសស់
ល
សស
ិ ស

ឣុ ឞធឡឦធឝវើដាំធណើឥ រគូររូឧរសជុាំ ន្សងន្ចកសិសសជារកុឣរូចៗ ឞិងធរជើ សធឥ ើសរសធ្លឞរកុឣធៅកនុង
រកុឣឞីឣួឤៗធដើឣបីន្ណ
ន្ណ

ាំឡីឥធសៀសរគស់រគងសម្ជិករកុឣធឡឦធឝវើដាំធណើឥធៅតឣហលូឧ។

រគូដឹក

ាំររូឧ

ាំសិសសឡីឥធសៀសធឝវើដាំធណើឥ (កង់ ឬឣូរូ) ធោឤររឣូឧឱ្យជិ ោះន្រឣួ ឤជួឥ ឞិងកាំ ណរ់ធឦបឿឞ ធដើឣបីឥកា

សុឧរថិោឡកនុងធឡឦធឝវើដាំធណើឥ។ រសធ្លឞរកុឣររូឧពាក់សាលកសញ្ញញជាសម្គឦ់ ររួរឡិ ឞិរយធឦើរកុឣឥសស់េួឞ
ល
ឞិ ងជួ ឤសរឣួឦចរាចឥណ៍។
គ. មពលមៅដល់ទីតា ំងររវត្តិសាស្រស្ត

ធៅធឡឦធៅដឦ់វីកន្ឞលងធឝវើទាឥុណកឣមរគូររូឧ៖
- ន្ណ

ាំសិសសធឝវើកាឥសមិងសាមឝិ៍ធោឥឡឧ ិញ្ញញណកខឞធ (កាឥតាំងអាឥឣមណ៍ធឞោះ អាចធឝវើធឡើង

ឥឤៈធឡឦឡី ២

វី

ឬ៣

វី

ធដើឣបីឥ ាំឦឹកឧ ិញ្ញញណកខឞអ
ធ នកសាលស់ធោឤអឤុរិឝ
ត ឣ៌
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ឞិ ង

ឥ ាំឦឹកដឦ់វុកខឦាំបាកឥសស់រសជាជឞកឣពុជាទាាំងអស់

ន្ដឦឆលងការ់ ឥសសកឣពុជារសជា

ឝិ សធរឤយ)
- ធឝវើឡិឝីសងសុកូ ឦឧវទិសសុណយកុ សឦដឦ់ជឞឥងធរោោះ

ន្ដឦបាឞបារ់សង់ជីឧ ិរធៅកនង
ុ

ឥសសកឣពុជារសជាឝិសធរឤយ

- ន្ណ

ាំសិសសឱ្យឤកចិ រវ
ត ុកោក់ សាតស់ កាឥឡឞយឦ់ន្ណ

រាំ ណាងចាស់រឡឹ ទាធចាឥយ ឬសាកសីឥស់ (២

ក់ ឬ៣

ាំឡីឣគគុធវទសក៏សហគឣឞ៍ដូចជា
ក់) ន្ដឦធៅឥស់រាឞម្ឞជីឧ ិរឡី

ឥសសកឣពុជារសជាឝិសធរឤយ

- ធឦើកវឹកចិ រឱ្
ត យសិសសទាាំងអស់ធឝវើកាឥករ់ រត ឞិ ងធលាសតរកាឥឤកចិរតវុកោក់ធឦើដាំធណើឥ
វសសឞកិចចធឞោះ ធោឤហាឞសួឥសាំណួឥធហសងៗ ជុាំ ឧ ិញវី តាំងរសឧរតិសារ្តសត។
- រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ររូឧឤកចិ រវ
ត ុ កោក់ ធឦើហឦសោះពាឦ់សាថឞោឡហលូឧចិ រឥត សស់

សិសសកនុងធឡឦវសសឞកិចស
ច ិកា។

ឃ. មរកាយរញ្ច រ់កា មដើ ទស្សន

ធរកាឤឡីសញ្ចស់ កាឥធដើឥវសស

ឞិងសកឣមោឡ

ឥួចឣក រគូររូឧធឥៀសចាំកិចឡ
ច ិ ោការកុឣឝាំ ឣួឤ

ធដើឣបីធឝវើកាឥឆលុោះសញ្ញ
ច ង
ាំ ឡី អាឥឣមណ៍ សវឡិ ធសាឝ ឞិងកាឥន្ចកឥ ាំន្ឦកឡី ធឥឿងរាឧទាាំងធ

ោះ។ ចាំ ណុចសាំខាឞ់ៗ

សរម្ស់ កាឥឡិ ោការកុឣ ឞិ ងកាឥឆលុោះសញ្ញ
ច ង
ាំ ៖

- កាឥឡិោការកុឣរូច៖ ររូឧធឝវើកាឥន្សងន្ចករកុឣជាលមី ឬឥការកុឣចាស់ធោឤហតឦ់សាំណួឥ
ន្ដឦម្ឞឡីឣុឞដឦ់ឡួកធគឡិ ោការកុឣធឡើងឧ ិញ។
- សវសងាាញឦវធហឦឡិោកា៖ ស ទ ស់ ឡីឡិោការកុឣឥួចរាឦ់ រកុឣឞី ឣួឤៗ ររូឧធឡើងធឝវើ
សវសងាាញ អាំឡីឦវធហឦន្ដឦវវួ ឦបាឞ ធដើ ឣបីន្ចកឥ ាំន្ឦកធៅកាឞ់ រកុឣឝាំ ។ កនុងធឡឦ
ធឝវើសវសងាាញរកុឣ រគូររូឧធឝវើកាឥសរឣសសរឣួឦរកុឣឞី ឣួឤៗ ឞិងសធងខសឦវធហឦថ្ឞ
កិ ចឡ
ច ិ ោកាទាាំងធ

ោះ។

- សាំណួឥ-ចធឣលើឤ៖ សវសងាាញឞី ឣួឤៗ រគូររូឧសធងេើរឱ្កាសឱ្យសិសសសួឥសាំណួឥ ន្ដឦ
ឡួ កធគឆៃឦ់ធៅធឦើសវសងាាញឥសស់រកុឣឞីឣួឤៗ។
- ធោសឦ់សន្ឞថឣ

ឞិងឣរិន្កឦឣអ៖

រគូររូឧជួ ឤសាំ ធឡញសន្ឞថឣឞូ ឧចាំ ណុចេវោះខារ

ន្ដឦ

រកុឣឞីឣួឤៗធឆលើឤឣិ ឞបាឞធឡញធឦញ

ធហើឤរកុឣដថ្វធវៀរក៏ អាចជួ ឤសាំ ធឡញសន្ឞថឣ

តឣ ឥឤៈគាំឞិរធោសឦ់ ឞិ ងកាឥឤឦ់ធ

ើញឥសស់េួឞធៅកន
ល
ុងដាំ ធណើឥវសសឞកិចធច ឞោះ។

- កាឥន្ចកឥ ាំន្ឦក

ឞិងកាឥឆលោះសញ្ញ
ច ង
ាំ ៖
ុ

ធរកាឤឡីវសសឞកិ ចឥច ច
ួ សិសសអាចម្ឞអាឥឣមណ៍

ឞិ ងកាឥគិរធហសងៗោនធៅធឡឦឡួកធគបាឞធ

ើញវិដោ
ា ឡជាក់ ន្សតង។ ដូធចនោះរគូររូឧធឦើក

វឹ កចិ រតសិសសធឝវើកាឥន្ចកឥន្ាំ ឦកអាឥឣមណ៍ ឞិងកាឥគិ រឥសស់េួឞធៅដឦ់
ល
អក
ន ដថ្វ។

- កាឥចងរកងឦវធហឦឡិោកា៖

ឦវធហឦថ្ឞកាឥឡិ ោការកុឣឞីឣួឤៗ

ររូឧឤកឣកឥួឣ

សញ្ូច ឦោន ធហើឤចងរកងជាឯកសាឥឣួ ឤសរម្ស់រឣេឦ់វុកកនុងសណាណឦ័ឤសាលាធឥៀឞ
សរម្ស់ សិសសជាំ

ឞ់ធរកាឤបាឞសិកាធឥៀឞសូររសឞតធវៀរ។
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- កាឥធឦើកវឹកចិរ៖ា រគូដឹក

ាំឬ រគូសឞទុកថ្ននក់ ររូឧហាឦ់ជាស័ ណណសឥធសើឥ ឬឦិេិរសញ្ញ
ា ក់

ឡី សានថ្ដធៅឱ្យរកុឣសិសសណាឣួ ឤន្ដឦវវួ ឦបាឞឦវធហឦឦអ ធដើឣបីហតឦ់ជាកាឥធឦើក
វឹ កចិ រធត ៅកាឞ់ឡួកធគ ឞិ ងជាំ ឥញ
ុ ឱ្យឡួកធគឤកចិរតវុកោក់ សិកាសន្ឞថឣធឦើរសឧរតិសារ្តសត
ឥសសកឣពុជារសជាឝិសធរឤយ។
៣.៣. ដំម

ើ កា មរកាយស្កេមភាព
កា វាយត្នេលមលើកា យល់ដឹង រស្់ស្ស្
ិ ស



ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ អាចសញ្ូច ឦសាំណួឥធៅកនុងឧ ិញ្ញញសារសឡងរសចាាំន្េ ធដើ ឣបីវាឤរថ្ឣលកាឥ
ឤឦ់ដឹងឥសស់សិសស។
រគូដឹក



កា តាេោន្លរ៉ះពាល់សាថនភាព្លវចិ
ត្ត
ូ

ធរកាឤថ្លៃសញ្ចស់ ដាំធណើឥវសសឞកិចចសិការគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ររូឧតឣោឞឡី សាថឞោឡហលូឧ

ចិ រឥត សស់សិសស ដូចជាអាកាឥៈរក់ សរ
ុល អ័ ឤខាលច ឥធឧ ើឥវាឤ...ធដើ ឣបីរាឤកាឥណ៍ជូ ឞ
ម្តឤ អាណាឡោបាឦ រគូធឡវយជាំ

ស្ំ

ឤកសាលា ឬឪឡុក

ញ (សូឣធឣើ ឦឡ័រ៌ម្ឞឦឣអិរធៅកនុងឧសសឣព័ឞវ
ធ ាំ ឡ័ឥ...)។

ួ ពិភាការកុេ
ខាងធរកាឣធឞោះ គឺ ជាសាំណួឥឣួ ឤចាំឞួឞ ន្ដឦអាចហតឦ់ជាជាំ ឞួឤដឦ់ធលាករគូ អនករគូ៖
១) ចូ ឥឡិ ឡណ៌

ឡីវិដាោឡថ្ឞវី កន្ឞលងកាស់ សម្លស់ ?

២) ធរើ អក
ន វវួ ឦបាឞឡ័រ៌ម្ឞអវីេលោះឡីសាកសីឥស់ធៅកន្ឞលងកាស់ សម្លស់?
៣) ធរើអក
ន ម្ឞគាំ ឞិរអវីេលោះធដើ ឣបីអអិ ឥកសវី កន្ឞលងកាស់សម្លស់ ធឞោះ?
 ស្មាាល់

កនុងកឥណីសិសសម្ឞធរចើឞរកុឣ

រគូររូឧឥកសាំណួឥសន្ឞថឣ

ន្ដឦទាក់ វងធៅឞឹ ងវី កន្ឞលងរសឧរតិ

សារ្តសតឱ្យបាឞសឣរសស ឞិ ងសធរឣចបាឞឞូ ឧឧរថុសាំណង ន្ដឦធឤើងចង់ បាឞធរកាឤធឡឦដាំ ធណើឥវសសឞ
កិ ចចសិកាធឞោះររូឧបាឞសញ្ចស់ ។
៤. មស្ចកដស្
ី ននោ
ិ ា ន
កាឥធឝវើដាំធណើឥធៅវសសឞកិចចសិកាធៅវី កន្ឞលងកាស់សម្លស់ ឣឞុ សស
ឝិ សធរឤយ

គឺ ជួឤដឦ់សិសាឞុ សិសសវវួ ឦបាឞឞូ ឧចាំ ធណោះដឹ ង

លាសលស់សូឥសវឡិ
ត
ធសាឝឥវាងរគូ

ធៅកនុងឥសសកឣពុជារសជា

សាគឦ់វីតាំងរសឧរតិសារ្តសត

ឞិងបាឞ

ឞិងសិសស សិសស ឞិ ងសិសស សិសស ឞិងចាស់ៗ ន្ដឦធៅឥស់រាឞម្ឞជី

ឧ ិរឡី ឥសសកឣពុជារសជាឝិ សធរឤយ។ ឣោងឧ ិញធវៀរ សិសសអាចចូ ឦឥួឣហតឦ់គាំឞិរធហសងៗ កនុងកាឥអអិ ឥកស
វី តាំងរសឧរតិសារ្តសតធ

ោះ

ឞិ ងអាចធឝវើឱ្យឣឞុ សសជាំ

ឞ់ ធរកាឤបាឞឤឦ់ដឹងឡី ជីឧ ិរឥស់ធៅឥសស់រសជាជឞ

កឣពុជាធៅកនុង ឥសសកឣពុជារសជាឝិសធរឤយសឞតធវៀរ។
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ដំម

មេម ៀនទី៤
ើ ទស្សនកិចចស្ក
ិ ាមៅទីកន្នលង ំលឹកវិញ្ញ
ា

កខនធអនកសាលរ់

មៅកនង
រមត្យយ
ុ ររកេពជ្ញររជ្ញ្ិ
ុ

សូ ជឞី ឤោាឞជារិ សរម្ស់ ឥឦ
ាំ ឹ កឧ ិញ្ញញណកខឞធដឦ់អនកសាលស់ ធៅកនុងឥសសកឣពុជារសជាឝិ សធរឤយកនុងឧរតសាំធរាងកនុង
អូ ឣិសាំធរាងកនុង

ុាំសាំធរាងកនុង រសុកឯកអនាំ ធេរតបារ់ ដាំសង (ឥូឣោឡ ធោឤ ធលាក សុេ ធគឿឞ)

ើ
១. មស្ចកដីម្ដេ
វី កន្ឞលងឥ ាំឦឹកឧ ិញ្ញញណកខឞដ
ធ ឦ់អក
ន សាលស់ ធៅកនុងឥសសកឣពុជារសជាឝិ សធរឤយ
ទាាំងឡាឤណាន្ដឦររូឧបាឞកសាង
បាឞសាលស់កុងឥសសធ
ន

គឺ សាំធៅធឦើវីកន្ឞលង

ឬធឥៀសចាំ ធឡើងធដើ ឣបីវុកឥ ាំឦឹកដឦ់ឧ ិញ្ញញណកខឞជ
ធ ឞឥងធរោោះ

ន្ដឦ

ោះ។

វី កន្ឞលងទាាំងធ

ោះ ររូឧបាឞធឥៀសចាំ ធឡើងជាធរចើ ឞសណា
ា ឞដូ ចជា សូជឞី ឤោាឞជារិ(សតស)
ធចរិឤ
ូ

ឬកូឞហទោះរូចឣួ ឤសរម្ស់រឣេឦ់អដាិធ្លរុជឞឥងធរោោះ ន្ដឦបាឞឤកធចញឡីឥធត
ត សាកសឡស ទ ស់ឡីឥសស
កឣពុជារសជាឝិ សធរឤយដួ ឦឥឦាំ។ វី សាថឞទាាំងអស់ធ

ោះ កសាងធឡើងសរម្ស់សាច់ ញារិ ឞិងសាធ្លឥណៈ

ជឞ ធឝវើកាឥធោឥឡ ធឝវើសុណយឧវទិសកុ សឦ ។
២. វត្ថរំ
ុ

ង
- សករសាឤឡីវីកន្ឞលងឥ ាំឦឹកឧ ិញ្ញញណកខឞជ
ធ ឞឥងធរោោះ
ឝិ សធរឤយ
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ន្ដឦសាលស់កុងឥសសកឣព
ន
ុជារសជា

- កាំ ណរ់ឡីសាឥៈរសធោជឞ៍ថ្ឞវីកន្ឞលងឥ ាំឦឹកឧ ិញ្ញញណកខឞធអក
ន សាលស់ ថ្ឞឥសសកឣពុជារសជា
ឝិ សធរឤយ
- ចូ ឦឥួឣន្លឥកាវី កន្ឞលងឥ ាំឦឹកឧ ិញ្ញញណកខឞ។
ធ
៣. លំន ំស្កេមភាព
កាឥធឝវើដាំធណើឥធៅកាឞ់វីកន្ឞលងឥ ាំឦឹកឧ ិញ្ញញណកខឞជ
ធ ឞឥងធរោោះ ន្ដឦបាឞសាលស់កុងឥសសកឣព
ន
ុជារសជា
ឝិ សធរឤយ ហតឦ់ហឦរសធោជឞ៍ ជាធរចើ ឞដឦ់សិសាឞុ សិសសបាឞដឹ ង បាឞធ
ឬធចរិ ឤ ឬឧរថុរាំណាង ន្ដឦម្ឞឦកខណៈជារសថ្ឡណី ឬសាស
ថ្ឞកន្ឞលងធោឥឡឧ ិញ្ញញណកខឞធោគធរចើឞឣិ ឞគួ ឥឱ្យខាលចធឡើឤ
ធៅតឣឧរតអារាឣ។
រគូដឹក

ាំ

ធៅធឡឦធៅដឦ់សិសាឞុ សិសស

ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ររូឧវុកធឡឦសឣឥឣយ

ើញសូ ជឞី ឤោាឞជារិ (សតស)
ូ

ធដើឣបីឥ ាំឦឹកឧ ិញ្ញញណកខឞធ។ វិដាោឡ

ធរពាោះវាម្ឞឦកខណៈរសធដៀងឞឹ ងធចរិ ឤ
ររូឧម្ឞសាមឥរីធោឥឡដឦ់វីកន្ឞលងទាាំងធ

ធដើ ឣបីឱ្យសិសសសិកាឡី វីតាំងទាាំងធ

ោះ។

ោះឱ្យកាឞ់ ន្រសុី

ជធរៅ។
៣.១. ដំម

ើ កា េុនស្កេមភាព

ក. កា ម ៀរចំេុនមពលម្វើស្កេមភាព
កាឥធឥៀសចាំឣុឞធឡឦធឝវើសកឣមោឡ គឺ ជាកាឥធឥៀសចាំ ន្ហឞកាឥកាឥងាឥឣុឞថ្លៃអឞុ ឧរតសកឣមោឡឣកដឦ់
ធដើឣបីឱ្យកឣមឧ ិឝីវសសឞកិចស
ច ិកាដាំ ធណើឥកាឥធៅឥឦូឞ
គធរម្ងចាំណាឤលឧ ិកា

ម្ឞដូចជា

ឞិងវវួ ឦបាឞធជាគជ័ឤ។

ឦិេិរសានឣធហសងៗ

កាឥធឥៀសចាំ ទាាំងធ

កាឥកាំ ណរ់ វីកន្ឞលង

ោះ

កាឦសឥ ិធចេវ

កាឥហតឦ់ដាំណឹងដឦ់សិសស ឞិ ងម្តសិ ត ឬអាណាឡោបាឦសិសស កាឥធសនើសុាំកាឥអឞុ ញ្ញញរឡី អាជាាឝឥ
ឞិ ងសាកសីឥស់

ឬឣគគុធវទសក៏ សហគឣឞ៍

កាឥន្សងន្ចករួ

វី (រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ សិសស) ឞិងកាឥធឥៀសចាំ សម្ាឥៈជាធដើ ឣ។

កាំណរ់សម្គឦ់៖ រគូដឹក
កិ ចចសិកាឣុឞធឡឦ
រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់គួឥធៅធឣើ ឦវី តាំងរសឧរតិសារ្តសត ន្ដឦររូឧធៅវសសឞ

ាំសិសសធៅវីកន្ឞលងធ

ខ. កា កំ

កាឥធឥៀសចាំឯកសាឥពាក់ ឡ័ឞធធៅឞឹងដាំធណើឥវសសឞកិចចសិកា

ោះ។

ត្់កាលរ ិមចេទននកា មចញដំម

ើ

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ឞិ ងសិសស ររូឧកាំ ណរ់ កាឦសឥ ិធចេវឱ្យបាឞចាស់លាស់។ កាឥកាំណរ់

កាឦសឥ ិធចេវធឞោះ ររូឧឥកធឡឦធឧលាសឣឥឣយណាឣួឤ ធដើឣបីឱ្យរគូ ឞិ ងសិសសម្ឞធឡឦធឧលារគស់ រោឞ់
កនុងកាឥធឥៀសចាំ ឞិងធររៀឣេលូឞចូ ឦឥួឣកឣមឧ ិឝីវសសឞកិចស
ច ិកាធឞោះជាឣុ ឞ។
គ. កា ស្ុអ
ំ នុញ្ញ
ា ត្ពីអាជ្ញា្ ន្ដនដី
ឣុ ឞធឡឦធឥៀសចាំដាំធណើឥវសសឞកិចចសិកា រគូដឹក

ាំ ឬសឞទុកថ្ននក់ ម្ឞរួ

កាឥោក់ឦិេិរន្ដឦធចញឡី សាលាឥសស់េួឞកាំ
ល
ឡុងសធរងៀឞជូឞធៅអាជាាឝឥន្ដឞដី
ធឝវើវសសឞកិចចសិកា។ ជាកាឥរសធសើឥណាស់ រសសិឞធសើ រគូសឞទុកថ្ននក់ អាចវាំ

វី សាំខាឞ់ណាស់កុង
ន
ធដើឣបីសុាំកាឥអឞុ ញ្ញញរ

ក់ វាំឞង តឣវូ ឥស័ឡទជាឣុឞ

ធដើឣបីោក់ ឦិេិរ ធហើឤវវួ ឦឡ័រ៌ម្ឞកាឞ់ ន្រឦឣអិរជុាំ ឧ ិញកាឥធឥៀសចាំឦិេិរធសនើសុាំកាឥអឞុញ្ញញរធឞោះ។
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ធៅកនុងឦិេិរធសនើសុាំកាឥអឞុ ញ្ញញរ ររូឧសញ្ញ
ា ក់ ឡីវីតាំងឡិររបាកដ កាឦសឥ ិធចេវ ឞិងចាំឞួឞអនកចូ ឦ
ឥួឣ។ ធៅកនុងធ

ោះន្ដឥ រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ររូឧោាស់ ឣកជាឣួ ឤឞូ ឧឦិេិរធសនើសុាំសាកសីឥស់ (អនកន្ដឦ

ធៅឥស់រាឞម្ឞជី ឧ ិរឡីឥសសន្េមឥរកហឣ
ឬធសនើសុាំឣគគុធវទសក៏កុងរាំ
ន សឞ់
រគូដឹក

ឬអនកធ្លលស់ឥស់ធៅវី តាំងកន្ឞលងធ

ន្ដឦររូឧធឝវើដាំធណើឥវសសឞកិចចសិកា។

ាំឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ក៏អាចធឝវើវាំ

ោះ

ធោឤលាសទឦ់)

កាឥជូឞដាំ ណឹង

ឬកាឥធសនើសុាំធឞោះ

ក់ វាំឞងធោឤលាសទឦ់ធៅកាឞ់ អក
ន រគស់រគងរាំ សឞ់ ទាាំងធ

ឃ. កា ្តលដ
់ ំ

ឹ ងពីដំម

 កា ្តលដ
់ ំ

ឹ ងដល់ស្ស្
ិ ស

ចាំ ឞួឞម្នក់
ោះហងន្ដឥ។

ើ ទស្សនកិចចស្ក
ិ ា

ធរកាឤឡី កាឥធសនើសុាំវវួ ឦបាឞធជាគជ័ ឤធហើឤ

រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ររូឧរបាស់ សិសសទាាំង

អស់ឣករសជុាំ ោន ធដើឣបីហឦ
ត ់ដាំណឹងឡីកឣមឧ ិឝីវសសឞកិ ចចសិកា ឞិងឱ្យសិសសធឥៀសចាំ សម្ាឥៈ ឞិងធររៀឣេលូឞ
ចូ ឦឥួឣកឣមឧ ិឝី វសសឞកិ ចស
ច ិកាធឞោះ។ រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ររូឧធឝវើកាឥន្សងន្ចកសិសសជារកុឣរូចៗ

ន្ដឦកនុងឣួ ឤរកុឣម្ឞសម្ជិ កឡី ១០ ធៅ១២

ក់ ឞិ ងម្ឞរសធ្លឞរកុឣម្នក់ ធដើ ឣបីហតឦ់ោឡងាឤរសួឦ

កនុងកាឥរគស់រគងសិសស

រគូគួឥហតឦ់ឞូឧសាំណួឥសរម្ស់ រកុឣឞី ឣួឤៗជាឣុ ឞ

ឞិ ងឡិ ោកាហងន្ដឥ។

ឱ្យសិសសងាឤរសួឦឥកចធឣលើឤកនុងធឡឦវសសឞកិ ចស
ច ិ កា

ធដើ ឣបី

ឞិ ងជាំ ឥញ
ុ ឱ្យសិសសទាាំងអស់កាឞ់ ន្រឤកចិរត

វុ កោក់កុងកាឥសិ
ន
កាន្សវងឤឦ់ន្លឣឣួ ឤករឣិរធវៀរ ធឦើរសឧរតិសារ្តសតកឣពុជារសជាឝិសធរឤយ ក៏ដូចជា
វី កន្ឞលងរសឧរតិសារ្តសតលាសទឦ់។ រគូដឹក

ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ គួឥន្រោក់ សាំណួឥឱ្យរសសធៅឞឹងសាថឞោឡ ឞិង

ករឣិ រឧសបឝឣ៌ ឥសស់សិសាឞុសិសស។
 កា ជូនដំ

ឹ ងដល់អាណាពាបាល ឬមាតារិតាស្ិស្ស

ឣុ ឞធឝវើដាំធណើឥវសសឞកិ ចស
ច ិ កា

ឤក

ឬ

ឤិកាសាលាធឥៀឞ

រគូសឞទុកថ្ននក់

ឬរគូដឹក

ាំ

ររូឧធហាើឦិេិរជូឞដាំ ណឹងដឦ់ម្តសិ ត ឬអាណាឡោបាឦសិសសជាឣុឞ។ កនុងឦិេិរធឞោះររូឧោាស់ឣកជា
ឣួ ឤឞូ ឧធឦេវូ ឥស័ឡទ ន្ដឦអាចឱ្យឡួកោរ់ ម្ឞោឡងាឤរសួឦកនុងកាឥសាកសួឥឡ័ រ៌ម្ឞធហសងៗ (កាឥហតឦ់
ដាំ ណឹងធឞោះគួ ឥធឝវើជាឦិេិររសធសើឥជាងរបាស់ ធោឤលាសទឦ់)។

រគូររូឧធឦើកវឹ កចិរស
ត ិសសឱ្យជរម្សដាំ ណឹង

ឞិ ងសុាំកាឥអឞុ ញ្ញញរឡីឪឡុកម្តឤឥសស់ធគធោឤលាសទឦ់ ធដើឣបីសងាាញឡី កាឥធោឥឡ ឞិ ងវាំ ឞួឦេុ សររូឧ។
ង. កា ន្រងន្ចកត្ួនទី និងភា ៈកិចច

 សម្រាប់ម្ររូ
កនុងដាំ ធណើឥវសសឞកិ ចចសិការគូររូឧ៖
- ដឹ ក

ាំ ឞិងសរឣសសរឣួឦកឣមឧ ិឝីវសសឞកិចចសិកា

- កាំ ណរ់ចាំឞួឞសិសសឡី ៣០

ក់ ធៅ៤០

ក់ ឬឣួ ឤថ្ននក់ ន្រឣតង(តឣឦវធោឡជាក់ ន្សតង)

- ឡឞយឦ់សិសសឱ្យឤឦ់ឡីេឹឣ
ល សាឥថ្ឞកឣមឧ ិឝីវសសឞកិចស
ច ិ កា
- ន្សងន្ចកសិសសជារកុឣៗ ធោឤកនុងឣួ ឤរកុឣម្ឞោនឡី ១០

ក់ ធៅ ១២

ក់

- ធឥៀសចាំ សាំណួឥ ហតឦ់ឱ្យរកុឣឞី ឣួឤៗ សរម្ស់ សិកាន្សវងឤឦ់ ឞិងឡិ ោការកុឣ
- ធឥៀសចាំសញ្ាីឧរតម្ឞសិសស
- ធឥៀសចាំសម្ាឥៈ ឬឯកសាឥរសឧរាិវីកន្ឞលង ន្ដឦររូឧធៅធឝវើវសសឞកិចចសិកា
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- ោាស់ ឣកជាឣួ ឤឞូ ឧតរាងកឣមឧ ិឝី ឞិងធសៀឧធៅន្ណ
- ន្សងន្ចករួ

ាំវសសឞកិចចសិកា

វី សិសស

- ោាស់ ឣកជាឣួ ឤឞូ ឧការសម្គឦ់េួឞរគូ
ល
ឞិ ងអរតសញ្ញញណស័ ណណ
- ឤកជាស់ ជាឣួ ឤឦិេិរអឞុញ្ញញរធចញធោឤអាជាាឝឥន្ដឞដី
- ម្ឞរសអស់ សធគងាគោះសឋឣ

(ថ្ននាំធឡវយ)

ដូ ចជាថ្ននាំសាំបារ់ឡុឦឡាឞ

ថ្ននាំសាំបារ់ ជាំងឺរាក

ថ្ននាំសាំបារ់ ធតតេលូឞ ឈឺកាឦ ធរសងេយឦ់...។ឦ។
- ធឥៀសចាំ សម្ាឥៈសរម្ស់ឡិោការកុឣ (ហវឺរ រកោសលាសទាំងឝាំ រកោសរាឣ សេរ
ុ កថ្គឞត...)
- ធរជើ សធឥ ើសឣធឝោបាឤធឝវើដាំធណើឥណាឣួ ឤសឣរសស ឞិ ងធ្ល

សុឧរថិោឡ។ កឥណីជួ ឦ

ឥលឤឞត ររូឧជួ ឦឥលឤឞត ន្ដឦអាចចាក់ ន្េសោឡឤឞតឯកសាឥបាឞឡីវីតាំងរសឧរតិសារ្តសត
ដឦ់សិសសកាឞ់ន្ររសធសើឥ។
 សម្រាប់សិសស
កនុងដាំ ធណើឥវសសឞកិ ចចសិកាសិសសររូឧ ៖
- ឡិ ឞិរយឧរតម្ឞតឣរកុឣឞីឣួឤៗ (រសធ្លឞរកុឣ)
- ម្ឞធសៀឧធៅករ់ រតលាសទឦ់េួឞ
ល (សិ ក ធសៀឧធៅ ធមមថ្ដ )
- ម្ឞធសបៀងអាហាឥលាសទឦ់េួឞ
ល (បាឤ ឣាូស វឹក)
- ម្ឞការសម្គឦ់េួឞ
ល
- ម្ឞសម្ាឥៈធរសើ របាស់លាសទឦ់េួឞ(កន្ឞសង
ល
ឬរកម្ ឣួ ក ...)
- ររូឧពាក់ ឯកសណា
ា ឞដូ ចោនកនុងដាំ ធណើឥវសសឞកិ ចច

ធដើឣបីងាឤរសួឦកនុងកាឥករ់

សម្គឦ់។
ច. ម ៀរចំន្្នកា ចំណាយ

ន្ហឞកាឥចាំណាឤធឦើវសសឞកិចចសិកាម្ឞដូចជា៖
- ចាំ ណាឤធឦើឣធឝោបាឤធឝវើដាំធណើឥ
- ចាំ ណាឤធឦើសម្ាឥៈ
- ចាំ ណាឤធឦើថ្លលអាហាឥ(អាហាឥសរឣឞ់ ឬអាហាឥថ្លៃររង់)
- ឞិ ងកាឥចាំណាឤធឦើថ្ននាំសធគងាគោះសឋឣជាធដើឣ។
៣.២. ដំម

ើ កា ស្កេមភាព

ក. េុនមពលមចញដំម

ើ

ឣុ ឞធឡឦធចញដាំ ធណើឥ រគូររូឧ៖
- ររួរឡិឞិរយឧរតម្ឞសិសសសាជាលមី (ធៅធ្មោះសិសសតឣរកុឣ)
- ររួរឡិឞិរយសម្ាឥៈវូធៅ ន្ដឦររូឧឤកធៅធរសើ របាស់កុងកឣម
ន
ឧ ិឝី

- ឱ្យរសធ្លឞរកុឣឞី ឣួឤៗ ររូឧសាគឦ់សម្ជិ ករកុឣឱ្យបាឞចាស់ ធដើ ឣបីងាឤរសួឦរគស់
រគងចាំឞួឞសិសស
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- ោក់ សវសញ្ញ
ា សរម្ស់ឱ្យសិសសអឞុឧរតដូចជា ឣិឞររូឧធរសើ ពាកយអសុធរាោះ ធោឥឡោនធៅឧ ិញ
ធៅឣក

ឤកចិរតវុកោក់ សាតស់

ឣិឞររូឧរសន្ឡងោនធឡឦធៅដឦ់វីកន្ឞលងវសសឞកិចច

សិកា...
- សរឣសសរឣួឦអាឥឣមណ៍ ឞិ ងសាមឥរី សិសសឱ្យដឹងឣុឞធឡឦធឝវើដាំធណើឥ
- ឡឞយឦ់ឡីសាថឞោឡជាក់ ន្សតងឥសស់វីតាំងរសឧរតិសារ្តសតធ

ោះ

ខាលច

កុាំឱ្យសិសសរក់សរអ័
ុល ឤ

- រសសិឞធសើ សិសសណាម្នក់ម្ឞសាថឞោឡអ័ ឤខាលចខាលាំងចាំធពាោះសាថឞោឡធឞោះ
រគូររូឧលាសអកសិសសឣិឞឱ្យធៅចូ ឦឥួឣធឝវើដាំធណើឥធៅវសសឞកិចចសិកាធវ
ធោឤវូ ឥស័ឡទជូឞដាំណឹងដឦ់អាណាឡោបាឦ ឬម្តសិ តសិសសធ
ខ. មពលម្វើដំម

ោះ។

ើ

ឣធឝោបាឤធឝវើដាំធណើឥសរ់ ន្សឞធៅតឣវី តាំងរសឧរតិសារ្តសត ន្ដឦររូឧធឝវើដាំធណើឥធៅជិ រ ឬឆ្ៃឤ
ឡី សាលាធឥៀឞ។ កឥណីវីតាំងឆ្ៃឤររឣូឧឱ្យធរសើរបាស់ឥលឤឞតជាឣធឝោបាឤធឝវើដាំធណើឥ រគូររូឧអឞុ ឧរត
តឣឧ ិឝីសារ្តសតដូចខាងធរកាឣ៖


កាឥធឝវើដាំធណើឥធោឤឥលឤឞត
 កាឥចាក់ន្េសោឡឤឞាឯកសាឥ៖

ធឡឦធឝវើដាំធណើឥធៅធឦើឡាឞ

រគូររូឧចាក់ ន្េសោឡឤឞត

ឯកសាឥ ន្ដឦទាក់ វងឞឹ ងឥសសកឣពុជារសជាឝិ សធរឤយ ឱ្យសិសាឞុ សិសសបាឞវសស
ធដើឣបីសធងេើឞចាំ ធណោះដឹ ងសន្ឞថឣ។

រគូររូឧធឝវើកាឥធឥៀសរាស់ររួសៗ

វីកន្ឞលងន្ដឦររូឧធៅវសសឞកិចចធ

ោះ។

 កាឥសធងេើរកឣមឧ ិឝីសសាឤ៖ រគូ ឬអនកដឹ ក
ដាំ ធណើឥធៅកនុងឥលឤឞត។

សន្ឞថឣជុាំ ឧ ិញវិ ដាោឡ

ាំរកុឣររូឧសធងេើរកឣមឧ ិឝី សសាឤៗ កនុងធឡឦធឝវើ

សិសសអាចចូ ឦឥួឣសសាឤតឣឥឤៈកាឥធរចៀងកឣាឞត

ឬ

ឞិទាឞធឥឿងកាំ ន្សលង ធដើឣបីសងេសឥ ិោកាសឥ ីករាឤ។


កាឥធឝវើដាំធណើឥធោឤឣធឝោបាឤលាសទឦ់េួឞឥសស់
ល
សស
ិ ស

ឣុ ឞធឡឦធឝវើដាំធណើឥ រគូររូឧរសជុាំ ន្សងន្ចកសិសសជារកុឣរូចៗ ឞិងធរជើ សធឥ ើសរសធ្លឞរកុឣធៅកនុង
រកុឣឞី ឣួឤៗធដើឣបីន្ណ
ន្ណ

ាំឡីឥធសៀសរគស់រគងសម្ជិករកុឣធឡឦធឝវើដាំធណើឥធៅតឣហលូឧ។

រគូដឹក

ាំររូឧ

ាំសិសសឡីឥធសៀសធឝវើដាំធណើឥ (កង់ ឬឣូ រូ) ធោឤររឣូឧឱ្យជិ ោះន្រឣួ ឤជួឥ ឞិ ងកាំ ណរ់ ធឦបឿឞ ធដើឣបី

ឥកាសុឧរថិោឡកនុងធឡឦធឝវើដាំធណើឥ។

រសធ្លឞរកុឣររូឧពាក់ សាលកសញ្ញញជាសម្គឦ់

ររួរឡិឞិរយធឦើរកុឣ

ឥសស់េួឞ
ល ឞិ ងជួ ឤសរឣួឦចរាចឥណ៍។

គ. មពលមៅដល់ទីតា ំងររវត្តិសាស្រស្ត

ធៅធឡឦធៅដឦ់វីកន្ឞលងធឝវើទាឥុណកឣមរគូររូឧ៖
- ន្ណ

ាំសិសសធឝវើកាឥសមិងសាមឝិ៍ធោឥឡឧ ិញ្ញញណកខឞធ (កាឥតាំងអាឥឣមណ៍ធឞោះ អាចធឝវើធឡើង

ឥឤៈធឡឦឡី ២

វី ឬ៣

វី ធដើឣបីឥ ាំឦឹកឧ ិញ្ញញណកខឞអ
ធ នកសាលស់ ធោឤអឤុរិឝ
ត ឣ៌ ឞិ ងឥ ាំឦឹក

ដឦ់វុកខឦាំបាកឥសស់រសជាជឞកឣពុជាទាាំងអស់
ឝិ សធរឤយ)

- 26 -

ន្ដឦឆលងការ់ ឥសសកឣពុជារសជា

- ធឝវើឡិឝីសងសុកូ ឦឧវទិសសុណយកុ សឦដឦ់ជឞឥងធរោោះ

ន្ដឦបាឞបារ់សង់ជីឧ ិរធៅកនុង

ឥសសកឣពុជារសជាឝិសធរឤយ

- ន្ណ

ាំសិសសឱ្យឤកចិ រវ
ត ុកោក់ សាតស់ កាឥឡឞយឦ់ន្ណ

រាំ ណាងចាស់រឡឹ ទាធចាឥយ ឬសាកសីឥស់ (២

ក់ ឬ៣

ាំឡីឣគគុធវទសក៏សហគឣឞ៍ដូចជា
ក់) ន្ដឦធៅឥស់រាឞម្ឞជីឧ ិរឡី

ឥសសកឣពុជារសជាឝិសធរឤយ

- ធឦើកវឹកចិ រឱ្
ត យសិសសទាាំងអស់ធឝវើកាឥករ់ រត ឞិ ងធលាសតរកាឥឤកចិរតវុកោក់ធឦើដាំធណើឥ
វសសឞកិចចធឞោះ ធោឤហាឞសួឥសាំណួឥធហសងៗ ជុាំ ឧ ិញវី តាំងរសឧរតិសារ្តសត។
- រគូដឹក
ាំ

ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ ររូឧឤកចិរតវុកោក់ធឦើហឦសោះពាឦ់សាថឞោឡហលូឧចិ រឥត សស់

សិសសកនុងធឡឦវសសឞកិចស
ច ិ កា

ឃ. មរកាយរញ្ច រ់កា មដើ ទស្សន

ធរកាឤឡីសញ្ចស់ កាឥធដើឥវសស

ឞិងសកឣមោឡ

ឥួចឣក រគូររូឧធឥៀសចាំកិចឡ
ច ិ ោការកុឣឝាំ ឣួឤ

ធដើឣបីធឝវើកាឥឆលុោះសញ្ញ
ច ង
ាំ ឡី អាឥឣមណ៍ សវឡិ ធសាឝ ឞិងកាឥន្ចកឥ ាំន្ឦកឡី ធឥឿងរាឧទាាំងធ

ោះ។ ចាំ ណុចសាំខាឞ់ៗ

សរម្ស់ កាឥឡិ ោការកុឣ ឞិ ងកាឥឆលុោះសញ្ញ
ច ង
ាំ ៖

- កាឥឡិោការកុឣរូច៖ ររូឧធឝវើកាឥន្សងន្ចករកុឣជាលមី ឬឥការកុឣចាស់ធោឤហតឦ់សាំណួឥ
ន្ដឦម្ឞឡីឣុឞដឦ់ឡួកធគឡិ ោការកុឣធឡើងឧ ិញ។
- សវសងាាញឦវធហឦឡិោកា៖

ស ទ ស់ ឡីឡិោការកុឣឥួចរាឦ់

រកុឣឞី ឣួឤៗររូឧធឡើងធឝវើ

សវសងាាញអាំឡីឦវធហឦន្ដឦវវួ ឦបាឞ ធដើ ឣបីន្ចកឥ ាំន្ឦកធៅកាឞ់ រកុឣឝាំ។ កនុងធឡឦ
ធឝវើសវសងាាញរកុឣ រគូររូឧធឝវើកាឥសរឣសសរឣួឦរកុឣឞី ឣួឤៗ ឞិងសធងខសឦវធហឦថ្ឞ
កិ ចឡ
ច ិ ោកាទាាំងធ

ោះ។

- សាំណួឥ-ចធឣលើឤ៖ សវសងាាញឞី ឣួឤៗ រគូររូឧសធងេើរឱ្កាសឱ្យសិសសសួឥសាំណួឥ ន្ដឦ
ឡួ កធគឆៃឦ់ធៅធឦើសវសងាាញឥសស់រកុឣឞីឣួឤៗ។
- ធោសឦ់សន្ឞថឣ ឞិងឣរិន្កឦឣអ៖ រគូររូឧជួ ឤសាំ ធឡញសន្ឞថឣឞូ ឧចាំ ណុចេវោះខារ ន្ដឦរកុឣ
ឞី ឣួឤៗ ធឆលើឤឣិឞបាឞធឡញធឦញ ធហើឤរកុឣដថ្វធវៀរក៏ អាចជួ ឤសាំ ធឡញសន្ឞថឣតឣ
ឥឤៈគាំ ឞិរធោសឦ់ ឞិងកាឥឤឦ់ធ
- កាឥន្ចកឥ ាំន្ឦក

ើញឥសស់េួឞធៅកន
ល
ុងដាំ ធណើឥវសសឞកិ ចធច ឞោះ។

ឞិងកាឥឆលោះសញ្ញ
ច ង
ាំ ៖
ុ

ធរកាឤឡីវសសឞកិ ចឥច ច
ួ សិសសអាចម្ឞអាឥឣមណ៍

ឞិ ងកាឥគិរធហសងៗោនធៅធឡឦឡួកធគបាឞធ

ើញវិដោ
ា ឡជាក់ ន្សតង។ ដូធចនោះរគូររូឧធឦើក

វឹ កចិ រតសិសសធឝវើកាឥន្ចកឥ ាំន្ឦកអាឥឣមណ៍ ឞិងកាឥគិ រឥសស់េួឞធៅដឦ់
ល
អក
ន ដថ្វ។

- កាឥចងរកងឦវធហឦឡិោកា៖

ឦវធហឦថ្ឞកាឥឡិ ោការកុឣឞីឣួឤៗ

ររូឧឤកឣកឥួឣ

សញ្ូច ឦោន ធហើឤចងរកងជាឯកសាឥឣួ ឤសរម្ស់រឣេឦ់វុកកនុងសណាណឦ័ឤសាលាធឥៀឞ
សរម្ស់ សិសសជាំ

ឞ់ធរកាឤបាឞសិកាធឥៀឞសូររសឞតធវៀរ។

- កាឥធឦើកវឹកចិរ៖ា រគូដឹក

ាំឬ រគូសឞទុកថ្ននក់ ររូឧហាឦ់ជាស័ ណណសឥធសើឥ ឬឦិេិរសញ្ញ
ា ក់ឡី

សានថ្ដធៅឱ្យរកុឣសិសសណាឣួ ឤន្ដឦវវួ ឦបាឞឦវធហឦឦអ
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ធដើ ឣបីហតឦ់ជាកាឥធឦើក

វឹ កចិ រធត ៅកាឞ់ឡួកធគ ឞិ ងជាំ ឥញ
ុ ឱ្យឡួកធគឤកចិរតវុកោក់ សិកាសន្ឞថឣធឦើរសឧរតិសារ្តសត
ឥសសកឣពុជារសជាឝិសធរឤយ។
៣.៣. ដំម

ើ កា មរកាយស្កេមភាព
កា វាយត្នេលមលើកា យល់ដឹង រស្់ស្ស្
ិ ស



ាំ ឬរគូសឞទុកថ្ននក់ អាចសញ្ូច ឦសាំណួឥធៅកនុងឧ ិញ្ញញសារសឡងរសចាាំន្េ ធដើ ឣបីវាឤរថ្ឣលកាឥ
ឤឦ់ដឹងឥសស់សិសស។
រគូដឹក

កា តាេោន្លរ៉ះពាល់សាថនភាព្លវចិ
ត្ត
ូ



ធរកាឤថ្លៃសញ្ចស់ ដាំធណើឥវសសឞកិចចសិកា រគូដឹក

ាំ

ឬរគូសឞទុកថ្ននក់

ររូឧតឣោឞឡី សាថឞោឡ

ហលូឧចិ រឥត សស់សិសស ដូ ចជាអាកាឥៈរក់ សរ
អ័ ឤខាលច ឥធឧ ើឥវាឤ...ធដើ ឣបីរាឤកាឥណ៍ជូឞ ឤកសាលា
ុល
ឬឪឡុ ក ម្តឤ អាណាឡោបាឦ រគូធឡវយជាំ ញ (សូឣធឣើ ឦឡ័រ៌ម្ឞឦឣអិរធៅកនុងឧសសឣព័ឞធវាំឡ័ឥ...)។
 ស្ំ

ួ ពិភាការកុេ

ខាងធរកាឣធឞោះ គឺ ជាសាំណួឥឣួ ឤចាំឞួឞ ន្ដឦអាចហតឦ់ជាជាំ ឞួឤដឦ់ធលាករគូ អនករគូ៖
១). ចូ ឥសអូឞឡណ៌

ឡីរសឧរតិថ្ឞវី តាំងឥ ាំឦឹកឧ ិញ្ញញណកខឞធថ្ឞឥសសកឣពុជារសជាឝិ សធរឤយ

២). ចូ ឥសអូឞឡិ ោកាឡី សាឥរសធោជឞ៍ថ្ឞវី តាំងឥ ាំឦឹកឧ ិញ្ញញណកខឞ?
ធ
៣).ចូ ឥសអួឞធឝវើកាឥសករសាឤឡី រួ

វី ឣឞុ សសជាំ

ឞ់ធរកាឤធៅកនុងកាឥចូ ឦឥួឣចាំ ន្ណក

ន្លឥកាវី តាំងឥ ាំឦឹកឧ ិញ្ញញណកខឞ?
ធ
 ស្មាាល់

កនុងកឥណីសិសសម្ឞធរចើឞរកុឣ រគូររូឧឥកសាំណួឥសន្ឞថឣ ន្ដឦទាក់វងធៅឞឹងវីតាំងរសឧរតិសារ្តសត

ឱ្យបាឞសឣរសស ឞិ ងសធរឣចបាឞឞូឧឧរថុសាំ ណង ន្ដឦធឤើងចង់ បាឞធរកាឤធឡឦដាំ ធណើឥវសសឞកិចស
ច ិកា
ធឞោះររូឧបាឞសញ្ចស់ ។

៤. មស្ចកដស្
ី ននោ
ិ ា ន
កាឥធឝវើដាំធណើឥធៅវី តាំងធោឥឡឧ ិញ្ញញណកខឞធ គឺ ធឦើកវឹ កចិ រឱ្
ត យសិសសន្សវងឤឦ់ឡីឧសបឝឣ៌ វាំធឞៀឣ
វម្លស់ ធៅតឣរាំ សឞ់ ទាាំងធ
សាស

ោះ

ឥួឣចាំ ន្ណកកនុងកាឥអអិឧឌឍចាំ ធណោះដឹងឥសស់ឡួកធគ

អាំ ឡីកាឥចូ ឦឥួឣឥសស់

កនុងកាឥឡោបាឦឥសួ សហលូឧចិរតឥសស់ជឞឥងធរោោះឡី ឥសសកឣពុជារសជាឝិ សធរឤយ។

វសសកិ ចចសិកា
ឧ ិញ្ញញណកខឞធ

បាឞជួឤសណុត ោះគាំឞិរសិសាឞុ សិសស

ឞិ ងចូ ឦឥួឣន្លឥកាកាឥពាឥវី តាំងធ

ឱ្យធចោះសិកាន្សវងឤឦ់ឡីរសឧរតិវីតាំងឥ ាំឦឹក

ោះសរម្ស់ ធោឥឥឡសូ ជា

វុ កជាឯកសាឥសរម្ស់សិកាធឥៀឞសូររឤូឥអន្ងវង។
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ធឦើសឡី ធឞោះ

ឥ ាំឦឹកកាឥចងចាាំ

ឞិ ងចងរកង

